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Samrådsremiss 3 för ny järnväg mellan 
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya 
stambanor, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds 
till Trafikverket. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 19 april 2021 mottagit Trafikverkets samrådsremiss 3 för ny 
järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. Sista svarsdatum är den 11 
juni 2021. Göteborgs Stad har fått förlängd svarstid till den 16 juni. 

Samrådet är det sista av totalt tre samråd som Trafikverket planerar, där samråd 3 
behandlar samrådsunderlag för lokaliseringsutredningen som beskriver Trafikverkets 
förslag rangordning av korridorer och stationslägen för den nya järnvägen mellan 
Göteborg – Borås.  

Stadsledningskontoret lyfter ett antal aspekter i förslaget till stadens yttrande på 
samrådsunderlaget avseende att Göteborgs Stad ställer sig bakom Trafikverkets förslag 
till rangordning samt att Trafikverket behöver fortsätta arbetet med en kopplingspunkt 
mellan befintliga Kust till kustbanan och den nya stambanan. Stadsledningskontoret 
framför också att Trafikverket behöver arbeta aktivt med åtgärder för att minska intrånget 
i fastigheter i Mölndalsåns dalgång som konsekvens av de två tillkommande spåren. 
Stadsledningskontoret lyfter även behov av full finansiering samt tidig byggstart för 
projektet i kommande nationella plan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns det avsatt 3,777 mdkr (prisnivå 
2017) till projekt Göteborg – Borås. Investeringsvolymen för Trafikverkets högst 
rangordnade korridoralternativ, Mölnlycke (L1) – Bollebygd syd – Osdal/Borås C 
(B11A), ligger inom spannet 44 – 51 mdkr (prisnivå 2020-01-01). Sammanfattningsvis 
ligger Trafikverkets fyra rangordnade alternativ inom spannet 44 – 55 mdkr.  

Därtill kommer det att finnas behov av ytterligare statliga investeringsmedel för de 
förstärkningar på befintliga Kust till kustbanan, inklusive kopplingspunkt mellan befintlig 
bana och nya stambanan, som utreds inom Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie för 
stråket Göteborg – Borås. Trafikverket uppger att de för närvarande inom pågående 
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utredning har en grov kostnadsindikation på cirka 3,8 mdkr för åtgärder för kraftigt 
utökad tågtrafik till år 2040. Beräkningarna ska säkerställas inför färdigställande av 
åtgärdsvalsstudien, som beräknas vara klar under sommaren 2021. 

Det tillkommer också kostnader för att förlänga plattformar till 400 meter på Göteborgs C 
för att kunna ta emot framtida höghastighetståg, som ej ingår i nuvarande projekt. Dessa 
åtgärder behöver finanserias med statliga medel. 

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stad inte ska belastas för någon av 
ovanstående kostnader. Det kan däremot tillkomma kostnader för staden i form av 
åtgärder för minskade barriäreffekter, exempelvis investeringar i gång- och cykelbroar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En färdigställd stambana mellan Göteborg och Borås väntas ge positiva effekter för 
miljön, utifrån en överflyttning från vägtransporter till tåg i stråket Göteborg – Borås. 
Trafikverket ser även att ett färdigställande av nya stambanor ger en överflyttning av 
godstransporter från lastbil till godståg, då de nya stambanorna frigör kapacitet på 
befintliga stambanor för en ökad mängd godståg. 

Den största av delen den totala klimatpåverkan vid ny järnväg uppstår under själva 
byggskedet. Både lokalisering och utformning av anläggningen har betydelse för i vilken 
utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande. En omväxlande och kuperad 
topografi gör att det behövs anläggningstyper som tunnel och bro, vilka båda kräver 
mycket betong och stål.  

Miljökonsekvensbeskrivningen i samråd 3 visar att alternativ Raka vägen sammantaget är 
det främsta alternativet med hänseende till den nya järnvägens miljöpåverkan. För de 
alternativ som kvarstår vid Trafikverkets rangordning bedömer Trafikverket att 
lokaliseringsalternativ Mölnlycke-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C är bäst ur ett 
miljöbedömningsperspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
En ny stambana mellan Göteborg och Borås bidrar bland annat till en förstärkt och 
förstorad arbetsmarknadsregion. 

Bilagor 
1. Brev från Trafikverket avseende samrådsremiss 3 för ny järnväg mellan 

Göteborg - Borås, en del av nya stambanor 
2. Stadsledningskontorets förslag till yttrande till Trafikverket  
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Ärendet  
Göteborgs Stad har den 19 april 2021 mottagit Trafikverkets samrådsremiss 3 för ny 
järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, för synpunkter. Sista 
svarsdatum är den 11 juni 2021. Göteborgs Stad har fått förlängd svarstid för att kunna 
behandla ärendet senast på kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021 med 
omedelbar justering.  

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag för lokaliseringsutredningen som 
beskriver Trafikverkets rangordning av korridorer och stationslägen för den nya 
järnvägen mellan Göteborg – Borås och på alternativ som Trafikverket utrett men som de 
föreslår väljs bort.  

Miljöförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har 
bidragit i framtagandet av samrådssvaret. GRYAAB, förvaltningen för kretslopp och 
vatten samt Göteborg Energi AB kan komma att inkomma med svar direkt till 
Trafikverket utifrån deras specifika uppdrag som ledningsägare.  

Stadsledningskontoret har valt att fokusera informationen i föreliggande tjänsteutlåtande 
och förslag till yttrande i bilaga 2 till de delar av samrådsunderlaget som primärt berör 
Göteborg avseende korridorval för Almedal – Landvetter flygplats, stationslägen samt 
påverkan på fastigheter i Mölndalsåns dalgång.  

För bakgrundsinformation kring tidigare utredningar, nuvarande projekt, tidigare 
samrådsremisser samt Göteborgs Stads yttrande till de två föregående samråden, se 
kommunstyrelsens ärenden 2020-05-06 § 447 samt 2020-11-11 § 941. 

Samrådsunderlaget som helhet återfinns på Trafikverkets hemsida: 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-
forbattrar/GoteborgBoras/dokumentfor-projekt-goteborg-boras/ 
 

Samrådsunderlag lokaliseringsutredning 
När en ny järnväg ska planeras inleds en planläggningsprocess som regleras av lagen om 
byggande av järnväg. I processen tar Trafikverket fram en järnvägsplan, som visar var 
och hur järnvägen ska byggas.  

En lokaliseringsutredning genomförs tidigt under planläggningsprocessen för ett väg- 
eller järnvägsprojekt med flera lokaliseringsalternativ. Utredningen utgör underlag för 
samråd med berörda parter inför Trafikverkets ställningstagande om val av alternativ.  

Kvarvarande alternativ efter samråd 2 Almedal - Landvetter flygplats  
Efter samråd 2 kvarstod fem korridorer som Trafikverket bedömde som relevanta för 
fortsatt utredning på sträckan Almedal - Landvetter flygplats. De fem korridorer på 
sträckan Almedal – Landvetter Flygplats som ingått i Trafikverkets utvärdering till 
samråd 3 är Alternativ Mölnlycke, Tulebo, Landvetter Öst, Raka vägen samt Raka vägen 
Öst. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/dokumentfor-projekt-goteborg-boras/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/dokumentfor-projekt-goteborg-boras/
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Figur 1 Översikt utredningskorridorer Almedal – Landvetter flygplats inklusive stationslägen 

De tre alternativen 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. Mölndals station, 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. Vid Rävekärr söder 
om Mölndal viker korridorerna av från Västkustbanan och fortsätter i olika riktning.  

Alternativ Mölnlycke går i riktning mot Mölnlycke tätort. Järnvägen bedöms komma att 
gå i tunnel hela sträckan från Mölndalsåns dalgång 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. Landvetter flygplats korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel 
med en station i tunnel (L1) alternativt öster om tunnelmynningen (L7). 

För alternativ Tulebo går järnvägen efter Rävekärr in i bergtunneln vid Sandbäck. 
Bergtunneln 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. Den totala 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, Korridoren kan anslutas till stationsläge L1 under 
flygterminalen eller L7 öster om flygplatsen.  
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För alternativ Landvetter Öst går järnvägen efter Rävekärr in i bergtunneln 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 bergtunneln med hänsyn 
till topografi samt natur- och kulturmiljö behöver fortsätta till öster om Benareby. 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). 

Alternativ Raka vägen viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och går direkt till 
Landvetter flygplats utan att passera Mölndal station. 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 flera betongtunnlar innan de 
går in i bergtunnel under Stensjön och Mölnlycke tätort. Med hänsyn till topografi och 
bebyggelse bedöms tunneln bli cirka 9 kilometer lång. Öster om Mölnlycke sammanfaller 
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 i tunnel under flygplatsterminalen (L1) och Öster om flygplatsen 
(L7).  

Alternativ Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och går direkt 
till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal. Alternativ Raka vägen Öst kräver 
samma utbredning av spårområdet vid Almedal som alternativ Raka vägen. Till skillnad 
mot alternativ Raka vägen ansluter alternativ Raka vägen Öst till korridoren Landvetter 
Öst och stationsalternativet parallellt med flygplatsen (L3).  

Stationsläge vid Landvetter flygplats  
Efter samråd 2 kvarstod tre alternativa stationslägen fortsatt utredning vid Landvetter 
flygplats: station i tunnel under flygterminalen (L1), station parallellt med flygplatsen 
(L3) och station öster om flygplatsen (L7). Stationen utformas med två genomgående 
huvudspår och två plattformsspår med plattformar som ska utformas för 250 meter långa 
tåg. 

Alternativ L1 innebär att stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under 
flygplatsterminalen, Stationen kommer att ha en uppgång som planeras ligga nära 
flygplatsterminalen, samt ytterligare en uppgång i anslutning till kollektivtrafik. 
Uppgångarna kommer att ha rulltrappor och hissar. 

Alternativ L3 innebär en station i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygterminal. Stationen placeras i nära anslutning till flygterminalen.  

Alternativ L7 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. 
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Figur 2 Kvarvarande stationsalternativ vid Landvetter flygplats efter samråd 2 
 
 

Trafikverkets metod för utvärdering 
Trafikverkets metod för utvärdering baseras sammantaget för korridoralternativen som 
helhet på bedömningsgrunderna Hållbarhetsbedömning, Miljöbedömning, 
Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, Samhällsekonomisk nytta och 
Projektmålsuppfyllelse. Hållbarhetsbedömningen bedöms utifrån dimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  
 

 
Figur 3 Trafikverkets sex bedömningsgrunder för utvärdering 
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Utvärderingen i samrådshandlingen är ett omfattande material utifrån de olika 
parametrarna som utvärderats. Stadsledningskontoret har därför valt att nedan presentera 
slutsatserna av Trafikverkets utvärdering. 

Trafikverkets utvärdering av alternativ mellan Almedal – Landvetter flygplats  
På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats visar hållbarhetsbedömningen att 
korridoralternativ som ansluter mot stationsalternativen i anslutning till 
flygplatsterminalen, L1 respektive L3, genomgående uppfyller de uppsatta projektmålen 
bättre, än om korridorerna skulle ansluta mot ett stationsläge öster om flygplatsen, L7. 
Den lägre investeringskostnaden för alternativ L7 bedöms inte kompensera för de 
betydligt sämre utvecklingsförutsättningarna och lägre samhällsekonomiska nyttorna som 
följer av detta alternativ. Trafikverket konstaterar också att acceptansen för ett 
stationsläge som inte ligger i direkt anslutning till flygplatsterminalen är låg hos de 
regionala och kommunala samrådsparterna. 

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 de samhällsekonomiska 
nyttor som uppstår av investeringen och sammantaget ett bättre alternativ med hänseende 
till den nya järnvägens miljöpåverkan.  

Det ska i sammanhanget påpekas att de beräknade samhällsekonomiska nyttorna för de 
studerade alternativen inte värderar den nytta som utbyggnaden till fyrspår mellan 
Almedal och Mölndal innebär för det regionala transportsystemet söderut. Alternativen 
via Mölndal kräver utbyggnad till fyrspår mellan Almedal - Mölndal, 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. Kostnaden för sträckan Almedal – Mölndal beräknas i samrådet till 9 – 
10 mdkr, vilket innebär att det är en betydande investeringsvolym som inte skulle belasta 
ett eventuellt framtida projekt på Västkustbanan om fyrspårsutbyggnad Göteborg – 
Kungsbacka/Varberg.  

En sträckning som möjliggör stationsläge i Mölndal bedöms dock i samrådet erbjuda en 
mer kapacitetsstark och robust järnvägsanläggning samt skapa bättre förutsättningar för 
regional och lokal utveckling. Trafikverket lyfter också att alternativen via Mölndal 
bidrar till att en första etapp av en utbyggnad till fyrspår på Västkustbanan byggs inom 
ramen för nya stambanor. Att bygga den nya järnvägen via ett stationsläge i Mölndal 
bedöms heller inte medföra högre investeringsvolym än en sträckning via Raka vägen. 

Trafikverket anger vidare att en avgörande skillnad mellan de båda principiella 
alternativen är att samtliga kommunala och regionala samrådsparter i tidigare 
samrådssvar förordar en sträckning som möjliggör station i Mölndal, samtidigt som 
acceptansen för en sträckning via Raka vägen är mycket låg hos dessa intressenter. 

Skillnaderna i investeringsvolym 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. 
Hållbarhetsbedömningen visar att korridor Mölnlycke i kombination med ett stationsläge 
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i tunnel under flygplatsen, L1, bäst uppfyller uppsatta projektmål utifrån samtliga tre 
hållbarhetsdimensioner. Alternativet är därutöver bättre ur miljösynpunkt än de övriga 
korridorerna via Mölndal. 

Av de båda andra korridorerna via Mölndal, korridor Tulebo inklusive L1 respektive 
Landvetter Öst inklusive L3, bedöms Tulebo uppfylla uppsatta projektmål utifrån 
samtliga tre hållbarhetsdimensioner i något högre grad än Landvetter Öst. Tulebo i 
kombination med stationsalternativ L1 bedöms även medföra en något mindre 
miljöpåverkan än alternativet Landvetter Öst med L3. Till skillnad från ett stationsläge 
parallellt med terminalbyggnaden, innebär ett stationsläge i tunnel att barriären av den 
nya järnvägen på flygplatsen i huvudsak uteblir, vilket medför att möjligheterna att 
utveckla flygplatsområdet blir bättre. Dessutom medger ett tunnelförlagt stationsläge en 
genare sträckning och kortare restid på sträckan, vilket innebär ett större resande och en 
större samhällsekonomisk nytta med Tulebo än med Landvetter Öst. Avseende 
stationsläge Landvetter flygplats bedöms acceptansen hos samrådsparterna vara större för 
ett tunnelförlagt stationsläge, L1, än för ett stationsalternativ parallellt med terminalen, 
L3. 

Flera regionala och kommunala parter, inklusive Göteborgs Stad, har i tidigare samråd 
lyft betydelsen av att möjliggöra en eventuell 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. 

Trafikverkets rangordning av alternativ Almedal – Landvetter flygplats 
För delsträckan Almedal – Landvetter flygplats har Trafikverket utifrån genomförd 
utvärdering valt att rangordna korridor Mölnlycke som rangordning 1 och korridor 
Tulebo som rangordning 2. Båda alternativen ska enligt rangordningen innefatta 
stationsläge i Mölndal samt station under Landvetter flygplats (L1). 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (17) 
   
   

 

Figur 4 Rangordnat alternativ 1 korridor Mölnlycke för sträckan Almedal – Landvetter Flygplats, 
inklusive stationsläge Mölndal samt stationsläge L1 Landvetter flygplats. 

Rangordning stationsläge Borås 

Trafikverket högst rangordnade alternativ för stationsläge i Borås, Osdal/Borås C 
(B11A), innebär ett stationsläge på huvudbana i Osdal samt en säckstation vid nuvarande 
Borås C (se figur 5 nedan). Stationen på huvudbanan, som ingår i nästa etapp av 
stambanan, kommer att ha fyra spår och utformas för 400 meter långa tåg. Öster om 
stationen kvarstår olika alternativ för korridorer för huvudbanan mot Jönköping.  

Väster om stationen anläggs en planskild kopplingspunkt för en bibana till Borås C. 
Bibanan är dubbelspårig och kommer att trafikeras av regionaltåg på sträckan Göteborg-
Borås. Den 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. Stationen vid Osdal samt huvudbanan söder om staden 
behöver inte byggas ut förrän i nästa del av stambanan. 
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Figur 5 Rangordnat alternativ 1 stationsläge Borås, Osdal/Borås C (B11A) 

I Borås har alternativ Lusharpan rangordnats som alternativ 2 av Trafikverket. 
Alternativet innebär att huvudbanan passerar söder om staden och att en station placeras 
vid Lusharpan på en bibana (se figur 6 nedan). Bibanan ansluts till huvudbanan i 
planskilda kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om stationen ansluter 
bibanan 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 del av stambanan. För 
nästa etapp av stambanan möjliggör stationsläget sträckningar både norr och söder om 
Åsunden. Stationsläget, som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 500–
600 meter lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. För att kunna korsa 
Viskadalsbanan behöver bron placeras cirka 10 meter över Viskadalsbanan. En station 
vid Lusharpan möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar anläggs vid 
denna bana.  
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Figur 6 Rangordnat alternativ 2 stationsläge Borås, Lusharpan (B4) 

Sammanfattning av Trafikverkets rangordning 1 

Sammanfattningsvis har Trafikverket rangordnat alternativ Mölnlycke (L1) – Bollebygd 
syd – Osdal/Borås C (B11A) som det högst rangordnade alternativet. Detta innebär ett 
stationsläge i Mölndal, stationsläge under Landvetter flygplats samt en trafikering av 
regionaltåg in till Borås C. Alternativet beräknas ha en investeringsvolym inom spannet 
44 – 51 mdkr (prisnivå 2020-01-01). 

 

Figur 7 Trafikverkets rangordnade alternativ 1 för projekt Göteborg – Borås, Mölnlycke (L1) – 
Bollebygd syd – Osdal/Borås C (B11A) 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
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.  
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Efter samråd 2 har bl.a. en klimatkalkyl tagits fram, där järnvägens klimatpåverkan har 
bedömts med hjälp av klimatkalkylberäkningar. 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 dvs 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. 

Trafikverket har i samråd 3 valt att inte redovisa klimatkalkylberäkningarna i sin helhet, 
utan klimatkalkylen presenteras utifrån en jämförelse mellan korridorerna.  

 

 

Figur 8 Klimatbelastning för de olika alternativen Almedal – Landvetter flygplats. Alternativet 
med lägst klimatpåverkan används som jämförelsealternativ och är därför angett som 0% i 
diagrammet. 

Landvetter Öst är den korridor tillsammans med korridor Mölnlycke som ger upphov till 
lägst klimatpåverkan under byggskedet i korridorvalen mellan Almedal – Landvetter 
flygplats. 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, samt mindre transporter av bergmassor. 

Sammantaget för alla redovisade miljöaspekter ger alternativ Raka vägen, följt av 
Mölnlycke, minst negativa konsekvenser för miljön. För en sammanställning av de olika 
aspekter som bedömts ur ett miljöhänseende för Almedal – Landvetter flygplats se tabell 
10.7 i miljökonsekvensbeskrivningen i samrådsunderlaget. För de alternativ som kvarstår 
vid Trafikverkets rangordning bedömer Trafikverket att lokaliseringsalternativ 
Mölnlycke-Bollebygd Syd-Osdal/ Borås C är bäst ur ett miljöbedömningsperspektiv. 
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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, bebyggelse samt kulturmiljö. 

Stadsutveckling samt intrång i fastigheter i Mölndalsåns dalgång 
Korridorerna Mölnlycke och Tulebo följer båda 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. För att få plats med nya spår kommer befintliga spår troligen att 
behöva flyttas i sidled, vilket innebär att både befintliga och nya spår kommer att kräva 
förstärkning. Omläggning av väg E6/E20 och befintliga ledningar kommer att krävas och 
det finns risk att Mölndalsån påverkas. 

På Göteborgs sida av kommungränsen finns en pågående stadsutveckling på östra sidan 
om E6/E20 av det tidigare mejeriområdet vid Kallebäck. 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 vid ICA Maxi och Mölndalsvägen. 

Runt ICA Maxi finns intresse av att skapa en ny blandstad med verksamheter och 
bostäder vilket är tänkt att bli den södra änden av ett större stadsutvecklingsområde som 
sträcker sig till Liseberg i norr via Tändsticksfabriken, Almedahls och Lyckholms 
fabriker. De gamla industriområdena förtätas och omvandlas till levande blandstad med 
inslag av bostäder men med huvudsakligt fokus på kontor och verksamheter. 

Infrastrukturens utbredning i såväl bredd som i höjdled är avgörande för 
utvecklingsmöjligheterna längs med Mölndalsån. I pågående planering utformas 
bebyggelsen för att hantera befintligt spårområde när det gäller skyddsavstånd, buller etc. 

ICA Fastigheter AB lämnade i juni 2020 in en ansökan om planbesked för att möjliggöra 
ovan nämnda omvandling på sin fastighet. Planförslaget innehåller förutom handel även 
bostäder, verksamheter och parkeringshus. Stadsbyggnadskontoret har efter dialog med 
de sökande och Trafikverket valt att avvakta med handläggningen av ärendet i väntan på 
att Trafikverket ska utreda vilken typ av anspråk som den framtida järnvägsanläggningen 
kan medföra på den aktuella fastigheten. Trafikverket har aviserat att intrånget i berört 
område kan komma att bli betydande, men varken samråd 2 eller samråd 3 redovisar 
någon spårutredning eller något specifikt anspråk på den aktuella sträckan vilket inte ger 
stadsbyggnadskontoret stöd i handläggningen av ärendet. Trafikverket genomför för 
närvarande en fördjupad spårutredning för den komplexa sträckan Almedal – Mölndal, 
för att kunna presentera en spårdragning i samband med planförslaget för järnvägsplan. I 
kommande detaljplaner vägs de enskilda intressena av att utveckla fastigheterna mot 
Riksintresset för kommunikation som den framtida järnvägen medför. 

Fortsatt process 
Efter färdigställande av lokaliseringsutredningen vidtar en process med 
tillåtlighetsprövning, planförslag till järnvägsplan och fastställelseprövning innan 
järnvägen kan börja byggas. Planerad byggstart för ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås är år 2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år. 
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Figur 9 Göteborg – Borås planeringsprocess för järnvägsplan 

Trafikverket har aviserat att de eventuellt avser teckna avsiktsförklaringar med Västra 
Götalandsregionen, kommunalförbunden och berörda kommuner inför slutligt beslut om 
byggnation av den nya järnvägen. Stadsledningskontoret har för närvarande inget konkret 
besked om syfte eller innehåll för avsiktsförklaringarna. Det har även påbörjats en dialog 
mellan Trafikverket och stadsbyggnadskontoret avseende ansvar för och fördelning av 
detaljplanekostnader för statliga infrastrukturprojekt som bland annat berör projekt 
Göteborg – Borås.  

Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg samt 
infrastrukturpropositionen 
Den 25 juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett 
inriktningsunderlag för en ny nationell infrastrukturplan. Trafikverket fick samtidigt ett 
uppdrag om nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm – Göteborg och 
Stockholm – Malmö. Uppdraget innebar att Trafikverket ska redovisa uppdaterade och 
kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 
mdkr, i 2017 års prisnivå.  

Trafikverket återrapporterade uppdraget den 28 februari 2021 där Trafikverket 
konstaterade att byggnation av nya stambanor inom en ram av 205 mdkr skulle kräva 
mycket omfattande justeringar av systemutformningen jämfört med det 
jämförelsealternativ Trafikverket utgått från. Jämförelsealternativet bygger på den 
föreslagna utformningen av stationsorter och stationslägen i Sverigeförhandlingen, med 
mindre justeringar så som att en station i Mölndal föreslås framför station Mölnlycke. 
Jämförelsealternativet innefattar därmed stationsläge Mölndal, terminalnära läge 
Landvetter flygplats samt via bibana ett centrumnära läge i Borås. Jämförelsealternativet 
beräknas i utredningen ha en kostnad om 295 mdkr, +/- 50 mdkr.  

Trafikverket presenterar i utredningen fyra olika utredningsalternativ som kortfattat 
innebär följande avseende total investeringsvolym för de nya stambanorna, samt påverkan 
stationsorter/lägen för Göteborg – Borås på den nya stambanan. 

• RU1: 220 mdkr +/- 35 mdkr. RU1 innefattar station Mölndal, terminalnära läge 
Landvetter flygplats och extern station i Borås, men med en kopplingspunkt väster 
om Borås som innebär att regionaltågen Göteborg – Borås kan nå Borås 
centralstation. 

• RU2: 200 mdkr, +/- 35 mdkr. I RU2 ingår inte station i Mölndal eller Landvetter 
flygplats. Borås har en extern station men med en kopplingspunkt till befintlig 
centralstation. 

• RU3: 150 mdkr, +/- 25 mdkr. I RU3 finns enbart ett externt stationsläge i Borås, utan 
koppling till centrala Borås. Varken Mölndal eller Landvetter Flygplats har en 
station. 
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• RU4: 235 mdkr, +/- 40 mdkr. I RU4 ingår inte station i Mölndal eller Landvetter 
flygplats. Borås har en extern station men med en kopplingspunkt till befintlig 
centralstation. 
 

Den 16 april 2021 presenterade regeringen infrastrukturpropositionen. 
Infrastrukturpropositionen lägger grunden för kommande nationella plan för 
transportinfrastrukturen 2022 - 2033. Efter beslut om infrastrukturpropositionen fortsätter 
Trafikverket arbetet med åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör 
prioriteras in i den nationella planen identifieras. Regeringen väntas fatta beslut om ny 
nationell plan år 2022. 

Infrastrukturpropositionen innefattar en sammanlagd ram på 876 mdkr för planperioden 
2022 - 2033. Av dessa avsätts 437 mdkr till utveckling av transportinfrastrukturen, där 
nya stambanor ingår. Propositionen anger inte en specifik ram eller år för färdigställande 
för de nya stambanorna, utan förslag till utformning och utbyggnadsordning får därmed 
läggas fram av Trafikverket i kommande förslag till ny nationell plan 2022 - 2033.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har gjort följande bedömningar avseende samrådsunderlaget. 

Val av sträckning Almedal – Landvetter flygplats 

Trafikverkets rangordning av alternativ 
Stadsledningskontoret bedömer att Trafikverkets rangordning 1 av alternativ Mölnlycke 
(L1) – Bollebygd syd – Osdal/Borås C (B11A) ligger i linje med den prioritering 
Göteborgs Stad framfört i tidigare samrådssvar. Alternativet möjliggör stationsläge 
Mölndal som Göteborgs Stad ställt sig bakom i tidigare samråd utifrån att en sträckning 
via Mölndal är viktig då 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. Stadsledningskontoret ser också att de två tillkommande 
spåren mellan Almedal-Mölndal skapar bättre robusthet för järnvägssystemet söderut i 
pendlingsstråket till Kungsbacka. Alternativet innefattar också stationsläge L1 under 
Landvetter flygplats som Staden förordat i tidigare samrådssvar. 

Göteborgs Stad har i tidigare samrådssvar framfört att det är viktigt att möjliggöra en 
restid på 35 minuter mellan Göteborg - Borås med den nya järnvägen. Samråd 3 visar att 
regionaltågen mellan Göteborg C – Borås, i alternativ Mölnlycke (L1) – Bollebygd syd – 
Osdal/Borås C (B11A), beräknas ha en restid på 36 minuter och 9 sekunder med uppehåll 
på samtliga mellanliggande stationer. Stadsledningskontoret bedömer att den restid som 
uppnås skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig tågtrafik som bidrar till en 
överflyttning från bil och buss till tåg i resandet mellan Göteborg – Borås. 

Avseende stationsläget i Borås har Staden i tidigare samrådssvar framfört 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 Rv 40 in mot/ut 
från Göteborg i rusningstid, samt skapa positiva effekter för miljön. 

Station Osdal/Borås C säkerställer ett centralt attraktivt stationsläge för den regionala 
tågtrafiken mellan Göteborg – Borås, men inte för den långväga trafiken Stockholm – 
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Göteborg och regionaltåg från Borås mot Jönköping. Utifrån att föreslagen station 
Osdal/Borås C bidrar till en överflyttning av resenärer från vägtrafik till tågtrafik 
avseende det regionala resandet och arbetspendlingen mellan Göteborg – Borås bedömer 
Stadsledningskontoret att utformningen ger en godtagbar stationslösning. 

Stadsledningskontoret noterar också att korridoralternativ Mölnlycke underlättar 
byggnation av en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och nya stambanan. 
Som framfört tidigare samråd ser Stadsledningskontoret det fortsatt som positivt att 
Trafikverket inom ramen för pågående åtgärdsvalsstudie 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. Stadsledningskontoret 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 
Rv 40 in mot Göteborg. Stadsledningskontoret bedömer att det är viktigt att processerna 
mellan projekt ny stambana Göteborg – Borås och åtgärdsvalsstudien hålls samman, 
särskilt med hänseende till att en kopplingspunkt mellan befintlig bana och nya 
stambanan bör byggas i samband med byggnation av den nya stambanan. 

Stadsledningskontoret anser att staden bör framföra i samrådssvaret 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 rangordning 1 som Trafikverket nu presenterat. I detta är en 
tidig byggstart prioriterad med en tydlig ambition att kunna färdigställa ny järnväg 
Göteborg - Borås inom planperioden. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Göteborgs Stad har i tidigare samråd lämnat synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen avseende naturmiljö, klimat, indirekta effekter, förorenad 
mark, vatten, luftkvalitet samt ljudmiljö. Stadsledningskontoret ser att tidigare synpunkter 
kvarstår, men har i samverkan med miljöförvaltningen bedömt att följande aspekter 
behöver kompletteras utifrån miljökonsekvensbeskrivningen i samråd 3: 

Miljöpåverkan samt luftkvalitet 

Stadsledningskontoret ser det som positivt att av de alternativ som kvarstår som de 
rangordnade alternativen, så är det högst rangordnade alternativet också 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.  

Ljudmiljö 

Trafikverket bör i den fortsatta planeringen utreda vilken förstärkning av 
bullerskyddsåtgärder som är möjlig att vidta avseende såväl befintlig som tillkommande 
statlig infrastruktur i berört område i Göteborg. 

Intrång i fastigheter samt stadsutveckling 
Stadsledningskontoret ser det som positivt att alternativ via Mölndal ger mindre intrång i 
fastigheter än alternativ Raka vägen. Som Göteborgs Stad påpekat i tidigare samråd 
präglas området kring järnvägsprojektet i staden av en kraftig stadsutveckling både öster 
och väster om infrastrukturkorridoren. Stadsledningskontoret ser bland annat att det finns 
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en risk att intrånget vid ICA Maxi kan komma att påverka verksamheten, där ICA Maxi 
är en viktig nod i området som behöver kunna fortsätta sin verksamhet på befintlig plats 
även efter järnvägens färdigställande. Stadsledningskontoret hade önskat att Trafikverket 
i samband med samråd 3 kunnat redovisat ett tydligt anspråk för de två tillkommande 
spåren, så att det hade tydliggjorts vilket intrång Trafikverket räknar med i befintliga 
fastigheter och därmed påverkan på de verksamheter som finns i området idag. 

Stadsledningskontoret ser att Trafikverket aktivt behöver arbeta med åtgärder för att 
minska intrånget i befintliga fastigheter och påverkan på stadsutveckling i området i 
planeringen av den nya järnvägen i sträckningen Almedal – Mölndal. Det är samtidigt 
viktigt för staden att Trafikverket åstadkommer de två tillkommande spåren i 
Mölndalsåns dalgång, för kapacitetsförstärkningen både söderut mot Kungsbacka samt 
den nya järnvägen mot Borås. Samverkan mellan Trafikverket, Staden och andra berörda 
parter är därför viktig för att möjliggöra en god utformning av kommande spårområde, 
åtgärder för minskat intrång i befintliga fastigheter samt stadsutveckling i området.  

Likt i tidigare samråd bör Göteborgs Stad framföra 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. 
Stadsledningskontoret 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 även 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. 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, 

en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, 

Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks 

kommun och Borås Stad, Västra Götalands län  

 Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 

Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av 
nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, 
Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra 
Götalands län 

 
Trafikverket Region Väst har tagit fram en samrådshandling för lokaliseringsutredning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor i 
Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, 
Västra Götalands län. 
 
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och 
organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. 
Efter detta samråd arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter och därefter sker 
granskning av lokaliseringsutredningen. Synpunkterna kommer sammanställas i en samrådsredogörelse. 
 
De korridorer och stationslägen som redovisades på höstens samråd är nu konsekvensbedömda. Utifrån den 

samlade kunskapen har en sammanvägd bedömning gjorts och vi presenterar nu vårt förslag till rangordning av 

lokaliseringsalternativ för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Detta finns det nu möjlighet att lämna 

synpunkter på. Samrådet genomförs helt digitalt för att motverka spridning av coronaviruset.  

Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådshandlingen senast 2021-06-11. Synpunkter skickas till 

Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till 

investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2021/23920. 

Samrådshandlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbsida www.trafikverket.se/goteborg-boras under 
Dokument i menyn.  

Samrådshandlingen består av följande dokument: 

- Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19 
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19 

o med bilaga Kulturarvsanalys daterad 2020-09-09   
o med bilaga Naturvärdesinventering, daterad 2021-04-19 

- Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09  
- Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19 
- Gestaltningsprogram, daterad 2021-04-19 

På webbsidan finns också samrådsredogörelsen från samrådet hösten 2020, daterad 2021- 04-19. Där 
finns även en planläggningsbeskrivning, daterad 2021-04-16, som beskriver den fortsatta planläggningen 
och kommande granskning. På webbsidan finns även en interaktiv karta där vårt förslag är sammanfattat. 
Där finns också filmer som beskriver den nya järnvägen och lokaliseringsutredningen.  

Vid eventuella frågor kontakta Josefin Axelsson, delprojektledare, josefin.axelsson@trafikverket.se eller 
010 123 15 09. 

 

Med vänlig hälsning, 

Malin Odenstedt Lindhe och Jan Johansson, projektledare 
 
Bilaga: Sändlista 

Axelsson Josefin, N Sgbp1 2021-04-19 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/goteborg-boras
mailto:josefin.axelsson@trafikverket.se
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Sändlista  

Samrådskrets samråd våren 2021, Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  

Information om samrådet skickades med e-post till nedan angiven sändlista. 

Den som ska bygga järnväg ska 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. 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.  

Länsstyrelsen Västra Götalands län fattade beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

den 2020-07-27 och samråd ska därför ske med utökad samrådskrets. 

Projektets samrådskrets vid samråd våren 2021 utgörs av:  

BERÖRD LÄNSSTYRELSE 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

BERÖRDA KOMMUNER 

Bollebygds kommun 

Borås Stad 

Göteborgs Stad 

Härryda kommun  

Marks kommun 

Mölndals stad 

BERÖRD REGION, 

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET OCH 

KOMMUNALFÖRBUND 

Västra Götalandsregionen 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Borås regionen- Sjuhärads kommunalförbund  

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

BERÖRDA STATLIGA MYNDIGHETER  

Arbetsmiljöverket 

Bergsstaten  

Boverket 

Elsäkerhetsverket 

Energimyndigheten 

Fortifikationsverket 

Försvarsmakten 

Havs- och vattenmyndigheten 

Jordbruksverket 

Kammarkollegiet 

Kemikalieinspektionen 

Lantmäteriet 

Livsmedelsverket 

Luftfartsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) 

Naturvårdsverket 

Polisen 

Post- och telestyrelsen 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen 

Socialstyrelsen 

Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Statens fastighetsverk 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

(SMHI) 
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Transportstyrelsen 

Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt 

BERÖRD STATLIGT BOLAG 

Swedavia  

ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 

SOM KAN ANTAS BLI BERÖRDA 

Intresse och aktivitetsföreningar 

Benareby Aktivitetsförening  

Borås Flygplatsförening  

Botaniska föreningen i Göteborg  

Friluftsfrämjandet Mölnlycke  

Funktionsrätt Västra Götaland 

Gesebols byalag och bygdegårdsförening  

Göteborgs astronomiska klubb 

Hestrafors Idrottsförening  

Hindås skidklubb 

Hulta Bollebygd Golfklubb  

Järnvägsfrämjandet 

Klimatomställning Borås 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

Mellersta Götalands Jordägareförbund 

Mölndals Kvarnby 

Nabbavägens Intresseförening 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

(NTF) 

Odlingsföreningen Tillsammans 

Rävlanda Samhällsförening  

Sandareds Intresseförening  

Sjövalla FK 

Skid- och orienteringsklubben 68 i Sandared (SOK 

68)  

Sportfiskarna 

Svensk cykling 

Västergötlands Botaniska förening 

Västsvenska entomologklubben  

Väg- och samfällighetsföreningar 

Grankärrsvägens Samfällighetsförening  

Hyltans samfällighetsförening  

Hyltans vägsamfällighet  

Nabbauddens väg- och stugförening  

Näsets vägförening  

Nässlehults samfällighetsförening 

Råbergets vägförening  

Solhallsgatans Vägsamfällighet  

Sundshults vägförening 

Svenska Jägareförbundet 

Tränningstorps Vägsamfällighet 

Åbydalens samfällighetsförening 

Naturskyddsföreningar 

Mölndals Naturskyddsförening 

Naturskyddsföreningen i Borås 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Naturskyddsföreningen i Härryda 

Naturskyddsföreningen i Mark 

Fågelföreningar 

Göteborgs ornitologiska förening  

Marks Fågelklubb 

Sveriges Ornitologiska Förening 

Västergötlands ornitologiska förening  

Fiskevårdsförbund 

Borås-Öresjö fvof 

Bosjöns fvof  

Gesebolssjön m.f.l sjöars fvo  
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Ingsjöarna & Oxsjöns fvo 

Mölndalsåns fiskevårdsförening  

Nordsjöns fvo  

Sandsjön-Buasjöns fvof  

Storån övre fvof  

Surtans övre fvof 

Viaredssjöns fvof 

Västra Nedsjöns fvof 

Östra Nedsjöns fvof 

Vattenvårdsförbund: 

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenråd  

Lygnerns vattenråd  

Mölndalsåns vattenråd  

Säveåns vattenråd  

Viskans vattenråd  

Ätrans vattenråd 

ÖVRIGA 

Övrig länsstyrelse, region och kommun 

Länsstyrelsen Jönköping 

Region Halland 

Region Jönköpings län 

Ulricehamns kommun 

Politiska partier 

Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Miljöpartiet i Bollebygd 

Moderaterna Bollebygd  

Kristdemokraterna Mölndal 

Sverigedemokraterna Härryda  

Näringsliv och näringslivsorganisationer 

Akademiplatsen AB 

Borås City 

Borås Näringsliv AB 

Borås TME 

Branschföreningen Tågföretagen 

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 

Jernhusen  

Knallelandsgruppen  

Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) 

MölnDala Fastighets AB 

NCC Property Development 

Näringslivets Transportråd 

Peab Borås Exploatering AB  

Skanska Industrial Solution AB  

Svenskt Näringsliv 

Terraproject 

Sveriges åkeriföretag 

Viared Företagsförening 

Västsvenska handelskammaren 

Ledningsägare 

Borås Energi och Miljö 
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Borås Elnät AB 

Ellevio AB  

Gryaab 

Göteborg Energi 

Härryda Energi 

Härryda Vatten och Avfall AB 

Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) 

Mölndal Energi 

Sandhults-Sandareds Elektriska Ekonomiska 

förening 

Skanova 

Svenska Kraftnät 

Nordion Energi (fd Swedegas) 

Vattenfall  

Enskilda som särskilt berörs  

För projekt Göteborg-Borås är det, på grund av 

utredningsområdets storlek, inte möjligt att 

identifiera vilka enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda. Samrådet med enskilda anses därför 

innefattas i samrådet med allmänheten. 

Allmänhet 

Dessa personer förutsätts nås genom annons i 

tidning, informationsblad, digitalt nyhetsbrev vår 

webbsida via inbjudningar till allmänna 

samrådsmöten alternativt digital samråd. 

 

 

 

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 samråd 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 

 

http://trafikverket.se/gdpr


Förslag till yttrande till Trafikverket     Bilaga 2 
 
 
Trafikverket, ärendenummer TRV 2021/23920 
 
Yttrande över samrådsremiss 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya 
stambanor  
 
Göteborgs Stad har fått en förfrågan från Trafikverket om att inkomma med synpunkter 
över samrådsremiss 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. 
Göteborgs Stad lämnar härmed enligt nedan stadens synpunkter på samrådshandlingen. 
 
Samrådsremiss 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 
 
Göteborgs Stad har gjort följande bedömningar avseende samrådsunderlaget för ny järnväg 
mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. 

Trafikverkets rangordning av alternativ 

Göteborgs Stad bedömer att Trafikverkets rangordning 1 av alternativ Mölnlycke (L1) – 
Bollebygd syd – Osdal/Borås C (B11A) ligger i linje med den prioritering Staden framfört i 
tidigare samrådssvar. Alternativet möjliggör stationsläge Mölndal som Göteborgs Stad ställt 
sig bakom i tidigare samråd utifrån att en sträckning via Mölndal är viktig då 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 
ser också att de två tillkommande spåren mellan Almedal-Mölndal skapar bättre robusthet för 
järnvägssystemet söderut i pendlingsstråket till Kungsbacka. Alternativet innefattar också 
stationsläge L1 under Landvetter flygplats som Staden förordat i tidigare samrådssvar. 

Göteborgs Stad har i tidigare samrådssvar framfört att det är viktigt att möjliggöra en restid på 
35 minuter mellan Göteborg - Borås med den nya järnvägen. Samråd 3 visar att regionaltågen 
mellan Göteborg C – Borås, i alternativ Mölnlycke (L1) – Bollebygd syd – Osdal/Borås C 
(B11A), beräknas ha en restid på 36 minuter och 9 sekunder med uppehåll på samtliga 
mellanliggande stationer. Göteborgs Stad bedömer att den restid som uppnås skapar 
förutsättningar för en konkurrenskraftig tågtrafik som bidrar till en överflyttning från bil och 
buss till tåg i resandet mellan Göteborg – Borås. 

Avseende stationsläget i Borås har Staden i tidigare samrådssvar framfört 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 Rv 40 in mot/ut från 
Göteborg i rusningstid, samt skapa positiva effekter för miljön. 

Station Osdal/Borås C säkerställer ett centralt attraktivt stationsläge för den regionala 
tågtrafiken mellan Göteborg – Borås, men inte för den långväga trafiken Stockholm – 
Göteborg och regionaltåg från Borås mot Jönköping.  Utifrån att föreslagen station 
Osdal/Borås C bidrar till en överflyttning av resenärer från vägtrafik till tågtrafik avseende det 



regionala resandet och arbetspendlingen mellan Göteborg – Borås bedömer Göteborgs Stad 
att utformningen ger en godtagbar stationslösning. 

Göteborgs Stad noterar också att korridoralternativ Mölnlycke underlättar byggnation av en 
kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och nya stambanan. Som framfört i 
tidigare samråd är Staden positiv till att Trafikverket inom ramen för pågående 
åtgärdsvalsstudie 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. Göteborgs Stad 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 Rv 40 in mot Göteborg. Göteborgs Stad bedömer att det är 
viktigt att processerna mellan projekt ny stambana Göteborg – Borås och åtgärdsvalsstudien 
hålls samman, särskilt med hänseende till att en kopplingspunkt mellan befintlig bana och nya 
stambanan bör byggas i samband med byggnation av den nya stambanan. 
 
Göteborgs Stad 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 rangordning 1 som Trafikverket nu 
presenterat. I detta är en tidig byggstart prioriterad med en tydlig ambition att kunna 
färdigställa ny järnväg Göteborg – Borås inom planperioden. 

 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Göteborgs Stad har i tidigare samråd lämnat synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 
avseende naturmiljö, klimat, indirekta effekter, förorenad mark, vatten, luftkvalitet samt 
ljudmiljö. Stadens tidigare synpunkter kvarstår, men vill komplettera med följande aspekter 
utifrån miljökonsekvensbeskrivningen i samråd 3: 

Miljöpåverkan samt luftkvalitet 
Göteborgs Stad ser det som positivt att av de alternativ som kvarstår som de rangordnade 
alternativen, så är det högst rangordnade alternativet också 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.  

Ljudmiljö 
Trafikverket bör i den fortsatta planeringen utreda vilken förstärkning av bullerskyddsåtgärder 
som är möjlig att vidta avseende såväl befintlig som tillkommande statlig infrastruktur i berört 
område i Göteborg. 

 
Intrång i fastigheter samt stadsutveckling 
 
Göteborgs Stad ser det som positivt att alternativ via Mölndal ger mindre intrång i fastigheter 
än alternativ Raka vägen. Som Göteborgs Stad påpekat i tidigare samråd präglas området 
kring järnvägsprojektet i staden av en kraftig stadsutveckling både öster och väster om 
infrastrukturkorridoren. Staden ser bl.a. att det finns en risk att intrånget vid ICA Maxi kan 



komma att påverka verksamheten, där 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 redovisat ett tydligt anspråk för 
de två tillkommande spåren, så att det hade tydliggjorts vilket intrång Trafikverket räknar med 
i befintliga fastigheter och därmed påverkan på de verksamheter som finns i området idag. 

Göteborgs Stad anser att Trafikverket aktivt behöver arbeta med åtgärder för att minska 
intrånget i befintliga fastigheter och påverkan på stadsutveckling i området i planeringen av 
den nya järnvägen i sträckningen Almedal – Mölndal. Det är samtidigt viktigt för staden att 
Trafikverket åstadkommer de två tillkommande spåren i Mölndalsåns dalgång, för 
kapacitetsförstärkningen både söderut mot Kungsbacka samt den nya järnvägen mot Borås. 
Samverkan mellan Trafikverket, Staden och andra berörda parter är därför viktig för att 
möjliggöra en god utformning av kommande spårområde, åtgärder för minskat intrång i 
befintliga fastigheter samt stadsutveckling i området.  

Göteborgs Stad anser, likt i tidigare samråd, 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 även 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. 

 

Göteborgs kommunstyrelse 
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