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Yttrande angående Remisser från Trafikverket 
samt avsiktsförklaring om samverkan för ny 
järnväg Göteborg - Borås 
 

Yttrandet 

Nya stambanor för höghastighetståg är drivet av ett förespeglat nationellt behov men är 
ett samhällsekonomiskt tveksamt projekt och särskilt kostsam blir utbyggnaden 
Göteborg-Borås på grund av topografin. Flera riksdagspartier (Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna) har när kostnaden vägts mot 
nyttorna blivit tveksamma och avvisande till utbyggnaden och vill i stället se en ökad 
satsning på infrastrukturen för den regionala pendlingen. Den förslagna nya stambanan 
för höghastighetståg Göteborg-Borås är planerad utifrån nationella behov och skapar 
därmed begränsad regional nytta. Då den nya stambanan nu inte ska få stopp i Mölnlycke, 
Landvetter/Landvetter Södra och Bollebygd blir det en begränsad avlastning av riksväg 
40 som idag är hårt belastad av den regionala pendlingstrafiken. 

Demokraterna anser därför att utveckling av banor för det regionala pendlingsbehovet 
utifrån Göteborgsregionens strukturbild och inriktning Stråket Göteborg–Borås Målbild 
2035 och Västra Götalandsregionens ”Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-
Borås Göteborg år 2050” behöver utredas och planeras parallellt med den nya 
stambanan. Dubbelspår för regionala tåg och godstransporter (dvs. utvecklad kust-till-
kustbana Göteborg-Borås) behöver utredas och planeras samtidigt med den nya 
stambanan för samordningsvinster i korridorer, för att den nya stambanan inte ska 
blockera den regionala utbyggnaden och för att finna optimala kopplingar mellan en 
utvecklad kust-till-kustbana och ny stambana. Det är även relevant att samtidigt beakta 
hur infrastruktur för det regionala pendlingsbehovet ska utvecklas för det fall att 
utbyggnaden av den nya stambanan för höghastighetståg av kostnadsskäl blir kraftigt 
försenad eller aldrig genomförs. 
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Yttrande angående – Remisser från Trafikverket samt 
avsiktsförklaring om samverkan för ny järnväg Göteborg - Borås 
 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna ser järnvägens roll i det svenska samhället som en 
nödvändig och självklar del av infrastrukturen. Näringslivet och en stor del 
av befolkningen är beroende av ett väl fungerande järnvägsnät, där såväl 
gods som människor kommer till sin destination i rätt tid. Järnvägssystemet 
måste kunna samverka med övrig infrastruktur och andra trafikslag. 

Järnvägen utgör en del av ryggraden i svensk infrastruktur och är därmed 
av stor betydelse för att möjliggöra transporter av både människor och 
varor. Människors behov av att resa med tåg skiljer sig markant beroende 
på var man bor, arbetar eller har sitt umgänge. För många företag och 
industrier är godstransporter via järnväg av största betydelse. Det gäller att 
tåg och infrastruktur är väl underhållet, att tågen avgår och ankommer enligt 
tidtabellen.  

Logistiken runt omkring järnvägsinfrastrukturen måste hålla hög standard, 
då frakt på järnväg vanligen kräver omlastning på terminal för att godset 
avslutningsvis fortsätter sin resa nationellt på lastbil eller globalt på 
fartyg. Handelskedjan är beroende av att hela infrastruktursystemet 
fungerar, ända från produktion till slutlig leverans av vara. Svenska företag, 
arbetstillfällen, tillväxt samt ekonomi och välstånd i sin helhet är beroende 
av en väl fungerande järnväg för internationella och lokala godstransporter.  

Vi sverigedemokrater menar att snabbare, modernare järnväg i sig är något 
positivt, men alla satsningar måste bedömas utifrån deras nytta och 
kostnad. Det är viktigare att bygga ut kapaciteten för det lokala och 
regionala vardagspendlandet samt att kraftigt öka underhållet av befintlig 
järnväg än höghastighetstågens oacceptabelt höga kostnader. Underhållet 
av de tekniska systemen är eftersatt och orsakar återkommande stopp i 
trafiken till följd av signalfel, spårslitage och fordonsfel. 

I ett läge där svensk järnväg i det närmaste står inför systemkollaps måste 
resurserna fördelas dit där de bäst behövs.  
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Remisser från Trafikverket samt 
avsiktsförklaring om samverkan för ny 
järnväg Göteborg - Borås  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yttrande över Trafikverkets remiss avseende granskning inför tillåtlighetsprövning av 
ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, samt Trafikverkets remiss inför 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås, en del av nya stambanor, i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Trafikverket. 

2. Avsiktsförklaring om samverkan, Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, i 
enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att för Göteborgs Stad underteckna 
avsiktsförklaringen samt bemyndigas att godkänna justeringar av redaktionell 
karaktär. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 3 mars 2022 mottagit två remisser från Trafikverket avseende ny 
järnväg Göteborg-Borås, dels avseende granskning inför tillåtlighetsprövning, dels inför 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås, för synpunkter senast 29 april 2022. Stadsledningskontoret har valt att ta fram ett 
samlat förslag till yttrande då remisserna bygger på samma remissunderlag.  

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stad tillstyrker att regeringen tillåter 
planerad utbyggnad enligt de alternativ som rangordnats av Trafikverket. 

Trafikverkets rangordning av korridorer ligger i linje med Göteborgs Stads tidigare 
samrådssvar avseende bland annat att Trafikverket föreslår station i Mölndal och 
stationsläge under Landvetter flygplats. Stadsledningskontoret lyfter också ett antal 
aspekter i förslaget till yttrande avseende miljökvalitetsnormer för vatten kopplat till 
Mölndalsån, samt behov av åtgärder för minskad påverkan på fastigheter längs sträckan 
Almedal – kommungränsen Mölndal.  

Ärendet innefattar även beslut om en avsiktsförklaring med syfte att på en övergripande 
nivå tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta samverkan mellan berörda parter och 
därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för utbyggnaden av 
järnvägen.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-04 
Diarienummer 0347/22 
 

Handläggare  
Fredrik Nielsen 
Telefon: 031-368 01 80 
E-post: fredrik.nielsen@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 finns det 
avsatt 17,3 mdkr (prisnivå 2021) till projekt Göteborg – Borås. Investeringsvolymen för 
Trafikverkets högst rangordnade korridoralternativ, Mölnlycke (M1 och L1) – Bollebygd 
syd – Osdal/Borås C (B11A), ligger inom spannet 44 – 51 mdkr (prisnivå 2020-01-01).  

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 utretts inom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för stråket 
Göteborg – Borås. Kostnaden för dubbelspårsutbyggnad för att bygga samman Kust till 
kustbanan med den nya stambanan beräknas till cirka 2,2 mdkr. Siffran innehåller dock 
stora osäkerheter då beräkningen är beroende av slutlig lokalisering av den nya 
stambanan.   

För kommande detaljplan för sträckningen Almedal – kommungränsen Mölndal 
förutsätter Göteborgs Stad att Trafikverket står för de kostnader som detaljplanen medför. 
Det kan exempelvis handla om kostnader för framtagande av detaljplan, 
fastighetsbildning, inlösen av fastigheter, ersättningar på grund av planskador, flytt av 
ledningar etc. Det kan även innefatta kostnader för följdeffekter som exempelvis flytt av 
gator på allmän plats och markinlösen. 

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. 

Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning, som är en del av remissunderlaget, är ett 
mycket omfattande material för sträckan som helhet. Stadsledningskontoret har valt att 
fokusera på de miljöaspekter som är direkt kopplade till påverkan för Göteborg, där 
förslaget till yttrande innefattar synpunkter avseende påverkan på miljökvalitetsnormer i 
Mölndalsån, översvämningsrisker, påverkan på Rådasjön under byggskedet samt 
ljudmiljö/buller.  

Bedömning ur social dimension 
En ny stambana mellan Göteborg och Borås bidrar bland annat till en förstärkt och 
förstorad arbetsmarknadsregion. 
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Bilagor 
1. Trafikverkets kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av ny 

järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 
2. Trafikverkets remiss inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken 

av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor 
3. Trafikverkets missiv om avsiktsförklaring om samverkan, Göteborg–

Borås, en del av nya stambanor 
4. Trafikverkets förslag till Avsiktsförklaring om samverkan, Göteborg – 

Borås 
5. Stadsledningskontorets förslag till yttrande över Trafikverkets remiss 

avseende granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg–
Borås, en del av nya stambanor, samt Trafikverkets remiss inför 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan 
Göteborg och Borås, en del av nya stambanor. 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har den 3 mars 2022 mottagit två remisser från Trafikverket avseende ny 
järnväg Göteborg-Borås, dels avseende granskning inför tillåtlighetsprövning, dels inför 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås, för synpunkter senast 29 april 2022. Göteborgs Stad har fått förlängd svarstid till 
den 4 maj 2022. Stadsledningskontoret har valt att ta fram ett samlat förslag till yttrande 
då remisserna bygger på samma remissunderlag.  

Ärendet innefattar även beslut avseende avsiktsförklaring om samverkan, 
Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har den 3 mars skickat ut två remisser för synpunkter. Kortfattat är remiss 
avseende granskning inför tillåtlighetsprövning utskickad av Trafikverkets projekt för ny 
järnväg Göteborg – Borås, för synpunkter till projektet avseende det fortsatta arbetet med 
järnvägsplanen. Beredningsremissen är utskickad av Trafikverket centralt för synpunkter 
inför regeringens kommande tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg – Borås. Båda 
remisserna baseras emellertid på samma underlag avseende lokaliseringsutredningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Stadsledningskontoret har därför valt att ta fram ett 
samlat förslag till yttrande, som skickas som Göteborgs Stads yttrande på båda 
remisserna.  

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

Stadsledningskontoret har valt att fokusera informationen i föreliggande tjänsteutlåtande 
och förslag till yttrande i bilaga 5 till de delar av remissunderlagen som primärt berör 
Göteborg avseende korridorval för Almedal – Landvetter flygplats, stationslägen, 
miljökonsekvensbeskrivning samt påverkan på fastigheter i Mölndalsåns dalgång.  

För bakgrundsinformation kring tidigare utredningar, nuvarande projekt, tidigare 
samrådsremisser samt Göteborgs Stads yttrande till de tre föregående samråden, se 
kommunstyrelsens ärenden 2020-05-06 § 447, 2020-11-11 § 941 samt 2021-06-16 § 546. 
Föreliggande remissunderlag har stora likheter med Trafikverkets underlag och slutsatser 
i samråd 3. Stadsledningskontorets förslag till yttrande innefattar därför delvis liknande 
skrivningar som i Göteborgs Stads yttrande till samråd 3 som behandlades av 
kommunstyrelsen 2021-06-16 § 546. 

Remissunderlaget som helhet återfinns på Trafikverkets hemsida: 

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

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 

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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ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För de tre delsträckorna Almedal – 
Landvetter flygplats, Landvetter flygplats – Borås och Genom Borås genomförs 
utvärdering utifrån bedömningsgrunderna Hållbarhetsbedömning, Miljöbedömning, 
Investeringskostnad samt Acceptans för alternativ. Utvärdering av bedömningsgrunderna 
Samhällsekonomisk nytta och Projektmålsuppfyllelse genomförs i ett andra steg för 
återstående korridorer som helhet. 

 

 
Figur 1 Trafikverkets sex bedömningsgrunder för utvärdering 
 
Utvärderingen i remissunderlagen är ett omfattande material utifrån de olika parametrarna 
som utvärderats. Stadsledningskontoret har därför valt att nedan presentera slutsatserna av 
Trafikverkets utvärdering. 

Rangordning av korridorer 
Trafikverket har, likt i samråd 3, rangordnat korridor Mölnlycke som rangordning 1 med 
Mölndal station (M1) och station i tunnel under Landvetter flygplats (L1) – Korridor 
Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med station B11A.  
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Figur 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. 

För delsträckan Almedal – Landvetter flygplats har korridor Tulebo rangordnats som 
nummer 2, som även denna innebär station i Mölndal (M1) och stationsläge under 
Landvetter flygplats (L1). 

 

Figur 3: Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) är rangordnad som nummer 2 på delsträckan Almedal - Landvetter 
flygplats. 
 
För delsträckan genom Borås är korridor Lusharpan med station B4 rangordnad som 
nummer 2: 

 

 
Figur4 Korridor Lusharpan med station B4 är rangordnad som nummer 2 på 
delsträckan genom Borås. 
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Delsträcka Almedal – Landvetter flygplats 
På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats har fem alternativ studerats. Tre av 
alternativen har en station i Mölndal (M1) och två alternativ Raka vägen. Vid Landvetter 
flygplats har tre möjliga stationslägen studerats. 

Trafikverket har efter genomförd utvärdering rangordnat korridor Mölnlycke med station 
i Mölndal som alternativ 1. 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 bidrar till 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. 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 ges också större möjlighet till återhämtning vid eventuella 
trafikstörningar. 

I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Varberg-Göteborg föreslås bland annat en fördjupad 
utredning avseende en utbyggnad av två nya spår Kungsbacka–Mölndal. Med korridor 
Mölnlycke med station i Mölndal och fyra spår in mot Göteborg ges en framtidssäkrad 
och 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 mdkr. 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 skulle byggas i en 
korridor via Raka vägen.  

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. 
Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad med flera har i tidigare samråd lyft betydelsen 
av att möjliggöra en 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. 
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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. 

Stationsläge Borås 
Trafikverket har rangordnat korridor Osdal/Borås C med station B11A som rangordning 
1, samt Lusharpan med station B4 som rangordning 2. 

Alternativ Osdal/Borås C (B11A) innebär att regiontåget/pendeltågen till/från Göteborg 
kommer att trafikera säckstationen vid Borås C, som därmed ger ett centralt attraktivt 
stationsläge för pendlare mellan Göteborg – Borås. Tåg som trafikerar sträckan öster om 
Borås, mot bland annat Jönköping och Stockholm, kommer att stanna vid station 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. 

Alternativ Osdal/Borås C (B11A) bedöms av Trafikverket 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. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
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 är ett mycket omfattande material för sträckan som 
helhet.  Stadsledningskontoret har valt att fokusera på miljöaspekter som är direkt 
kopplade till påverkan för Göteborg. 

Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg 
Den nya järnvägen kommer passera vid Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till 
Liseberg. Den kvalitetsfaktor som påverkas direkt av anläggningen är morfologiskt 
tillstånd (fysiska formen hos vattenförekomsten, förändras av bland annat anläggningar 
och kanaliseringar). Denna kvalitetsfaktor har i dagsläget 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. 
Brostöden anses inte innebära en väsentlig påverkan på vattendraget. För att undvika 
möjlig negativ påverkan på konnektivitet (möjligheten till spridning och fria passager för 
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djur, växter, sediment och organiskt material) 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 som stödmurar och erosionsskydd kan krävas. På platsen finns redan 
en cirka 50 meter lång stödmur och eventuella tillkommande stödmurar och/eller 
erosionsskydd bedöms inte innebära någon försämring av parametern. 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 vid Almedal strax söder om Flöjelbergsgatans 
bro kommer att påverka vattenförekomstens närområde och svämplan. Området som tas i 
anspråk av ny stambana utgörs dock redan av anlagda ytor för bebyggelse, GC-bana, 
parkering och dylikt. Trafikverket bedömer sammantaget inte behöva undantag från 
5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) med anledning av försämringsförbudet. 

Avseende hydrologi anger Trafikverket att 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. 

Vattentäkt Rådasjön 
Recipient för avledning av processvatten från tunneldrivning och effekt av 
skyddsåtgärder för rening av länsvatten är avgörande för graden av negativ påverkan på 
kvalitet. 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.  

Trafikverket bedömer att risker kopplat till vattentäkten Rådasjön är som störst under 
byggskedet. 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 av Trafikverket.  

Översvämning 
Trafikverket konstaterar i miljökonsekvensbeskrivningen att det finns en 
översvämningsproblematik i dalgången, där det till följd av höga flöden i Mölndalsån 
erfordras skyddsåtgärder mot översvämning av järnvägsanläggningen, på en betydande 
sträcka. För alternativen med station i Mölndal fordras ett sådant högvattenskydd längs 
cirka 3 kilometer av anläggningen.  

Trafikverket anger dock att högvattenskyddet i sig medför 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. Högvattenskyddet kan även medföra ökad översvämningsproblematik i 
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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 att 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 
av Trafikverket bli måttliga till stora. 

Skyddsåtgärder samt kompensationsåtgärder 
Trafikverket har i miljökonsekvensbeskrivningen angett ett antal platser där Trafikverket 
åtar sig att utföra eller medverka till att utföra särskilda skyddsåtgärder samt 
kompensationsåtgärder. Fler åtgärder kan tillkomma i järnvägsplaneskedet. Skyddsåtgärd 
som Trafikverket i detta skede listar för Mölndalsån är plantering/ekologiskt funktionella 
kantzoner på samma plats alternativt annan närliggande plats där återplantering på 
ursprungsplatsen inte är möjlig. Anpassning till markavvattningsföretaget behövs och 
exakt plats för åtgärder studeras vidare i järnvägsplaneskedet. Åtgärden vidtas för att 
uppnå av miljökvalitetsnormen vatten. 

Trafikverket för vidare fram att undantag från miljökvalitetsnormer för vatten kommer att 
medföra tvingande krav på kompensation, där biotopförbättrande åtgärder behöver skapas 
i Mölndalsån nedströms Forsåker, mellan E6/E20 och sammanflödet med 
Kålleredsbäcken. 

Trafikverket anger även att åtgärder krävs för 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. 

Ljudmiljö/Buller 
Berört område i Göteborg har redan idag en stor bullerpåverkan av befintligt 
infrastrukturstråk med E6/E20 och Västkustbanan. Trafikverket konstaterar att 
tillkommande buller kan försämra livsmiljöerna och att skyddsåtgärder med hänsyn till 
buller kommer behöva vidtas. 

Påverkan på fastigheter och stadsutveckling i Mölndalsåns dalgång 
Avseende sträckan Almedal – Lackarebäck konstaterar Trafikverket i remissunderlaget 
att E6/20, befintliga Västkustbanan och verksamheterna i området tar 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.  

Trafikverket har endast redovisat en bred korridor för utbyggnaden (se figur 5 nedan) och 
inte preciserat lokaliseringen av de tillkommande spåren. Trafikverket har därmed inte 
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heller redovisat konsekvenser utifrån bland annat stadsutvecklingsperspektiv och intrång 
på privata fastigheter. Det är därför inte möjligt att i detalj bedöma förslaget och 
analysera konsekvenserna av spårutbyggnaden, då Trafikverket avser specificera intrång 
med mera under kommande järnvägsplan.  

 

Figur 5 Trafikverkets utpekade korridor i Mölndalsåns dalgång 

Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg – Borås, en del av nya stambanor 
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande projekt som kräver nära 
samverkan och samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller 
både under den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att skapa 
hög måluppfyllelse för samtliga parter och för en långsiktig användning av den nya 
järnvägen. En avsiktsförklaring har därför tagits fram mellan berörda parter i stråket om 
samverkan avseende planering och genomförande av järnvägsbyggnation Göteborg–
Borås.  

I avsiktsförklaringen beskrivs en bland annat en samlad målbild, med målformuleringar 
på både nationell och regional nivå, samt gemensamma utgångspunkter för den fortsatta 
samverkan. Syftet med avsiktsförklaringen är att mellan parterna på en övergripande nivå 
tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta samverkan och därigenom skapa långsiktiga 
och stabila planeringsförutsättningar för samtliga parter. Avsiktsförklaringen visar på 
parternas gemensamma ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar 
byggstart och ett effektivt genomförande av ny järnväg Göteborg–Borås, samt att 
optimera projektets nyttor och begränsa de negativa effekterna. 
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Avsiktsförklaringen anger bland annat att projektet i den fortsatta planläggningsprocessen 
i möjligaste mån ska optimera markanvändningen avseende järnvägens utbredning för 
Göteborg–Borås och kommunala utvecklings- och bebyggelsemöjligheter. Det framförs 
också i avsiktsförklaringen att när förutsättningar finns avser parterna låta påbörja 
planläggningsprocessen för att 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 inom Göteborg–Borås. 

Vidare ska parterna gemensamt verka för att byggstart av ny stambana Göteborg–Borås 
ska kunna ske under perioden 2025–2027, samt att befintliga samarbetsgrupper inom ny 
stambana Göteborg–Borås ska leva kvar och vidareutvecklas.  

Härryda kommun har meddelat Trafikverket att de inte har för avsikt att underteckna 
avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen anger dock att Härryda även framöver kommer 
att erbjudas att vara part i avsiktsförklaringen inför att det fortsatta planeringsarbetet i 
enlighet med avsiktsförklaringen kan återupptas i Härryda kommun.  

Fortsatt process och tidplan 
Efter föreliggande remisser avser Trafikverket lämna in ansökan om tillåtlighetsprövning 
för byggnation av järnväg Göteborg – Borås till regeringen. Förutsatt att regeringen 
beslutar om tillåtlighet för ny järnväg Göteborg – Borås så tar Trafikverket därefter fram 
förslag till järnvägsplan, som bland annat specificerar var inom korridoren järnvägen ska 
byggas.  

Planerad byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är år 2025 - 2027. 
Beräknad byggtid är cirka 10 år, men Trafikverket har aviserat i förslaget till nationell 
plan 2022-2033 att färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år. 
Trafikverket skriver i förslaget till nationell plan 2022-2033: 

”Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta 
planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar 
att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med 
detta pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan 
på regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan 
om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta 
innebär att färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att 
medelsbehovet inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under 
planperioden”. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning avseende synpunkter på gransknings- och 
beredningsremisserna framgår av förslaget till yttrande i bilaga 5. 

Stadsledningskontoret bedömer att den framtagna avsiktsförklaringen om samverkan 
ligger i linje med de övergripande målbilder och strategier som Västra Götalandsregionen 
och Göteborgsregionen tagit fram, samt de yttranden som Göteborgs Stad tidigare lämnat 
i samband med samråd 1-3.  

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Samhälle och omvärld  Stadsdirektör  
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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 

http://www.trafikverket.se/goteborg-boras
mailto:program.goteborg-boras@trafikverket.se
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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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Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

 

Texttelefon: 0243-750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Olle Wahl 

Planprövning 

Direkt: 010-123 10 76 

olov.wahl@trafikverket.se 
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Diariet 

 
 

Remiss inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor 

För ert yttrande inför regeringens tillåtlighetsprövning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås 
översänder Trafikverket lokaliseringsutredning m.fl. handlingar enligt bifogade förteckning. 

Remisstid 

Ert yttrande ska vara Trafikverket tillhanda senast den 3 maj 2022.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds 
kommun, Marks kommun samt Borås stad kommer att få ta del av övriga remissyttranden innan de 
lämnar eget yttrande. Länsstyrelsens yttrande samt kommunernas yttranden ska vara Trafikverket 
tillhanda senast den 3 juni 2022. 

Yttrandet skickas med e-post till trafikverket@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2022/13298. 

Bakgrund 

Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan 
Göteborg och Borås. Järnvägen är en etapp i utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm och 
Göteborg/Malmö. Regeringen har beslutat att utbyggnaden på sträckan mellan Göteborg och Borås ska 
tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken. Trafikverket centralt ansvarar för att bereda 
tillåtlighetsärenden av detta slag åt regeringen. I beredningen ingår bland annat att genomföra remiss av 
det underlag som avses ligga till grund för regeringens prövning.  

Efter genomförd remiss kommer Trafikverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för 
prövning. 

Beredningsremissen 

De handlingar som ingår i tillåtlighetsärendet är lokaliseringsutredning, miljökonsekvensbeskrivning 
samt det övriga underlag som behövs för tillåtlighetsprövningen. 

För regeringens ställningstagande fordras därutöver en bred belysning utifrån olika aspekter. Syftet med 
beredningsremissen är att utvalda remissinstanser ska ge stöd för regeringens avvägningar genom att 
bidra med argument utifrån sitt speciella perspektiv och på så vis ge ärendet en sådan bred belysning. 

Parallellt med beredningsremissen genomför Trafikverkets projektorganisation för järnvägsutbyggnaden 
en granskning av den lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. 
Granskningen är ett led i den ordinarie planeringsprocessen och görs enligt lag om byggande av järnväg. 
Granskningen gör det möjligt för en vidare krets att ta del av lokaliseringsutredningen och att lämna 
allmänna synpunkter. 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Lokaliseringsutredningen ska ge underlag för val av sträckning för järnvägen samt utgöra grunden för 
regeringens tillåtlighetsprövning. Utredningen ska redovisa alternativa lokaliseringar och järnvägens 
huvudsakliga utformning samt konsekvenser för miljö, trafik, ekonomi m.m., så att alternativen kan 
jämföras med varandra och med ett nollalternativ, d.v.s. att ingen nybyggnad sker. Målsättningen är att 
finna och lyfta fram sådana konsekvenser som skiljer alternativen åt. Lokaliseringsutredningen och 
tillåtlighetsprövningen syftar däremot inte till att lägga fast detaljer avseende järnvägens utformning, 
tekniska lösningar, skyddsåtgärder och försiktighetsmått eller dylikt. 

Under förutsättning att regeringen tillåter verksamheten kommer järnvägsplaner att upprättas. I 
järnvägsplanerna kommer järnvägens utformning, markintrång, skyddsåtgärder m.m. att redovisas mera 
detaljerat. 

Remissyttranden 

Ert yttrande bör utifrån de intressen ni bevakar bl.a. redovisa  

- om ni tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt något av de alternativ som har 
rangordnats av Trafikverket 

- om ni delar den rangordning Trafikverket har gjort mellan alternativen eller ej, samt vilken 
rangordning ni i annat fall gör 

- om, och i så fall hur, de alternativ som Trafikverket har rangordnat tillgodoser eller motverkar era 
intressen 

- er bedömning av om de alternativ som Trafikverket har rangordnat är förenliga med miljöbalkens 
bestämmelser och intentioner 

Remisshandlingar 

De handlingar som ingår i beredningsremissen redovisas i bifogad förteckning. 

Remisshandlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras, 
under ”Dokument”, fliken ”Granskningshandlingar mars 2022”. 
 
För frågor om beredningsremissen kontakta Olle Wahl, tel 010-123 10 76, e-post 
olov.wahl@trafikverket.se eller Ingrid Hellman, tel 010-123 63 74, e-post 
ingrid.hellman@trafikverket.se. 

Projektorganisationens kontaktperson är Jeanette Svensson, tel 010-123 72 60, e-post 
jeanette.svensson@trafikverket.se. 

Informationsmöte 

Ett informationsmöte kommer att hållas för remissinstanserna via Skype onsdagen den 23 mars kl 10-12.  

Syftet med mötet är att underlätta er hantering av ärendet genom att ge en beskrivning av projektet och 
det huvudsakliga innehållet i remisshandlingarna, besvara frågor samt att redogöra för den formella 
hanteringen av beredningsremissen. 

Anmälan senast fredagen den 18 mars till program.goteborg-boras@trafikverket.se 

 

 

Olle Wahl 

 

http://www.trafikverket.se/goteborg-boras
mailto:olov.wahl@trafikverket.se
mailto:ingrid.hellman@trafikverket.se
jeanette.svensson@trafikverket.se
program.goteborg-boras@trafikverket.se
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Bilagor:          förteckning över handlingar  
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Enligt sändlista Diariet, Trafikverket

För beslut

Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor

Bakgrund

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. Trafikverket presenterade i november
2021 sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Regeringen förväntas fastställa ny nationell
plan i juni 2022.

I april 2021 presenterade Trafikverket den för Göteborg–Borås genomförda lokaliseringsutredningen, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med
rangordnade korridorer samt stationslägen för Göteborg–Borås, som en del av nya stambanor. Trafikverket
planerar för att beslutsunderlag om tillåtlighet för Göteborg–Borås, med förslag till val av korridor, ska kunna
skickas till regeringen omkring sommaren 2022. Parallellt med tillåtlighetsprövningen kommer arbetet med
järnvägsplaner att påbörjas. Byggstart inom planlagt område av Göteborg–Borås är planerat att ske under
perioden 2025–2027.

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande samhällsbyggnadsprojekt, som fordrar nära
samverkan, samarbete och samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller både under
den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att skapa hög måluppfyllelse för samtliga parter
och för en långsiktig användning av den nya järnvägen.

En avsiktsförklaring har tagits fram om samverkan avseende planering och genomförande av Göteborg–Borås. I
avsiktsförklaringen beskrivs en samlad målbild, med målformuleringar på både nationell och regional nivå.
Vidare beskrivs bakgrund, nuläge och kommande milstolpar för Göteborg-Borås samt, i § 5, parternas
gemensamma utgångspunkter och intentioner inför den fortsatta samverkan.

Samarbetsparter i avsiktsförklaringen är:

• Västra Götalandsregionen

• Göteborgsregionen (GR)

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

• Göteborgs Stad

• Mölndals stad

• Swedavia AB

• Bollebygds kommun

• Borås Stad

• Trafikverket



MISSIV

Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2022/30716 2022-03-11

Motpartens ärendenummer Sidor

[Motpartens ärendeID NY] 2(2)

Avsiktsförklaringens syfte och sammanhang

Syftet med rubricerad avsiktsförklaring är att mellan parterna på en övergripande nivå tydliggöra
förutsättningarna för den fortsatta samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila
planeringsförutsättningar för samtliga parter.

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar byggstart och ett effektivt
genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de
eventuella negativa effekterna.

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende samarbete, samverkan och
samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som i avsiktsförklaringen beskrivs i § 2
Samlad målformulering.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlaget består av Avsiktsförklaring om samverkan gällande planering och genomförande av
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, daterad 2022-03-11. Underlagen har distribuerats enligt
nedanstående sändlista.

Notera att denna avsiktsförklaring kommer att beredas och beslutas hos flera samarbetsparter samtidigt. Detta
innebär att avsiktsförklaringen behöver kunna godkännas i sin helhet, det vill säga utan ändringar. Efter beslut
önskas att varje part anger roll och namnförtydligande på den som undertecknar avsiktsförklaringen.

Svar

Trafikverket önskar svar med e-post senast 20 juni 2022 till
diariet.samhallsplaner@trafikverket.se och patrik.benrick@trafikverket.se.
Ange ärendenummer TRV 2022/30716.
Turordningen för själva undertecknandet av avsiktsförklaringen kommer att meddelas i separat utskick.

Med vänlig hälsning

Patrik Benrick
Planeringsansvarig Göteborg–Borås
Nya Stambanor, avdelning Verksamhetsstyrning

Sändlista

• Västra Götalandsregionen

• Göteborgsregionen (GR)

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

• Göteborgs Stad

• Mölndals stad

• Swedavia AB

• Bollebygds kommun

• Borås Stad

• Trafikverket
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AVSIKTSFÖRKLARING OM SAMVERKAN

Avsiktsförklaring om samverkan, samarbete och samplanering gällande fortsatt
planering och genomförandet av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Version: Slutversion, daterad 2022-03-11

Part Diarienummer Part Diarienummer

Västra
Götalandsregionen

Swedavia AB

Göteborgsregionen (GR) Bollebygds kommun

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

Borås Stad

Göteborgs Stad Trafikverket TRV 2022/30716

Mölndals stad

§ 1 Samarbetsparter

Västra Götalandsregionen (VGR), org.nr. 232100-0131, Regionens hus, 405 44 Göteborg

Göteborgsregionen (GR), org.nr. 222000-0265, Box 5073, 402 22 Göteborg

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, org.nr. 222000-1008, 506 30 Borås

Göteborgs Stad, org. nr. 212000-1355, 404 82 Göteborg

Mölndals stad, org.nr. 212000-1363, 431 82 Mölndal

Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, 190 45 Stockholm-Arlanda

Bollebygds kommun, org.nr. 212000-2973, 517 83 Bollebygd

Borås Stad, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås

Trafikverket, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge

§ 2 Samlad målformulering

Nya stambanor för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är ett omfattande
och långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt, som omfattar både nationella och regionala mål.

Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya stambanorna samt
om ändamål för respektive etapp. 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,
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 Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till förbättrade möjligheter att
nå internationella noder och marknader,

 Främja hållbara resor i stråket Göteborg–Borås.

Västra Götalandsregionen beskriver i Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–
Göteborg år 2050 (nedan benämnd Funktionsutredningen) både mål och önskvärt trafikutbud
för den regionala tågtrafiken i stråket.

Bland målen märks bland annat:

 Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 procent, och för resor till
Landvetter flygplats till 40 procent.

 Restidskvoten tåg/bil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg och restiden med
regiontåg mellan Borås central och Göteborg central ska för samtliga turer inte
överstiga 35 minuter.

 Minskad trängsel i Göteborg. Detta genom att skapa ett attraktivt tågresande i stråket,
med bland annat sträckning via Mölndal, taktfast tidtabell för regiontågen samt att hög
turtäthet eftersträvas där det finns ett stort resandeunderlag, snarare än långa tåg
med många sittplatser.

Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun,
Borås stad, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Göteborgsregionens
kommunalförbund har i Stråket Göteborg–Borås Målbild 2035, formulerat en gemensam

inriktning för en framtida hållbar regional struktur i stråket Göteborg–Borås. I målbilden
betonas att den nya järnvägen skapar en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat
transportsystem, där samhällena i stråket har hög tillgänglighet och hela resan fungerar
effektivt. Den nya järnvägen, tillsammans med Kust till kustbanan, skapar förutsättningar för
en gemensam arbetsmarknadsregion, hållbart resande och livskraftiga städer och orter.

§ 3 Nuläge och bakgrund

Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en trafikslags-
övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033. I direktivet för åtgärdsplaneringen framgår bland annat att regeringens mål är att nya
stambanor ska färdigställas och att utbyggnaden ska genomföras inom den ekonomiska
ramen för utveckling av transportsystemet. De etapper av de nya stambanorna som ingår i
innevarande plan (Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund) ska genomföras och
samtliga etapper av nya stambanor ska ingå i Trafikverkets förslag. Trafikverket lämnade i
november 2021 sitt förslag till nationell plan för perioden 2022–2033. Regeringen förväntas
fastställa ny nationell plan under första halvan av 2022.

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
sitt positionspapper PM Nya stambanor – en ny generation järnväg (TRV 2019/29684), från

oktober 2018, beskriver Trafikverket ställningstaganden och beslut för hur arbetet med de
nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö ska drivas vidare.

I februari 2019 tecknades mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen ett
samverkansdokument, med syftet att klargöra förutsättningarna för det fortsatta samarbetet.
Utgångspunkterna var i första hand Trafikverkets positionspapper och Västra
Götalandsregionens Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050. I
samverkansdokumentet framgår att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som ska
utredas som stationslägen i lokaliseringsutredningen för ny stambana Göteborg–Borås.
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Vidare framgår att stationslägen i Mölnlycke, Landvetter Södra och Bollebygd skulle prövas
utifrån nya stambanors ändamål och trafikering. I ett efterföljande ställningstagande (TRV
2019/139221) framgår att Trafikverkets bedömning är att de nyttor som uppstår med
ytterligare stationer på ny stambana Göteborg–Borås, inte uppväger de nackdelar som det
medför sett till nya stambanors ändamål och trafikering. Ytterligare stationer skulle medföra
längre restider, sämre förutsättningar till en attraktiv tidtabell och sämre robusthet.

På regional nivå har ny järnväg mellan Göteborg–Borås direkt koppling till flera strategiska
dokument. Specifikt bör nämnas Målbild Tåg 2035 (VGR, 2013), Funktionsutredning för
tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050 (VGR, 2016) samt Stråket Göteborg–Borås
Målbild 2035, en mellan GR, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna

längs stråket gemensam inriktning för en framtida hållbar regional struktur (GR, 2020).

§ 4 Planering och genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor

I april 2021 presenterade Trafikverket en samrådhandling för den för Göteborg–Borås
genomförda lokaliseringsutredningen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I
utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt
stationslägen för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Trafikverkets sammanvägda bedömning visar att det högst rangordnade
lokaliseringsalternativet (benämnt Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering) är

korridor Mölnlycke, med station i Mölndal (M1) och station i tunnel under Landvetter flygplats
(L1). Öster om flygplatsen följer korridoren riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd
(korridor Bollebygd Syd). I Borås inkluderar det högst rangordnade alternativet (korridor
Osdal/Borås C) ett externt stationsläge på huvudbanan vid Osdal samt en bibana för
regionaltåg Göteborg–Borås vid Borås central (B11A).

I februari 2022 godkände länsstyrelsen i Västra Götalands län den för Göteborg–Borås
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor. Under första halvåret 2022
genomförs granskning och beredningsremiss, inför att Trafikverket planerar för att
beslutsunderlag om tillåtlighet för ny stambana Göteborg–Borås, med förslag till val av
lokaliseringsalternativ, ska kunna skickas till regeringen omkring sommaren 2022.

Efter avslutande granskning av lokaliseringsutredningen tar Trafikverket i nästa steg fram
järnvägsplaner, enligt lag om byggande av järnväg. Detta sker parallellt med regeringens
tillåtlighetsprövning och i följande etapper och ordning:

1. Järnvägsplan Almedal–Mölndal
2. Järnvägsplan Borås
3. Järnvägsplan Bollebygd

Härryda kommun har tydliggjort att man inte ställer sig bakom Trafikverkets förslag till
lokalisering och att man för närvarande inte kan underteckna denna avsiktsförklaring.
Järnvägsplan/er som berör Härryda kommun bedöms kunna påbörjas först efter ett
regeringsbeslut om tillåtlighet. Detta gäller även det utredningsarbete som beskrivs i § 5
punkt 4. Under tiden kommer dialogen att fortgå med Härryda kommun, se vidare § 6.

Total byggtid för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, bedöms utifrån nuvarande
kunskap till omkring 10 år.
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§ 5 Avsiktsförklaringens syfte och omfattning

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar
byggstart och ett effektivt genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt
att optimera projektets nyttor och begränsa de eventuella negativa effekterna.

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende
samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att
genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, på ett sätt som ger hög
måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som beskrivs i § 2 Samlad målformulering.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta
samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för
samtliga parter. Parterna är överens om att:

1. Befintliga samarbetsgrupper inom ny stambana Göteborg–Borås ska leva kvar och
vidareutvecklas, både på politisk nivå (benämnd Politisk samrådsgrupp Göteborg–
Borås) och tjänstepersonnivå (benämnd Tjänstepersonsgrupp).

2. Fortsatt planering av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ska ske enligt det
lokaliseringsalternativ som benämns Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering
och som sammanfattas under § 4.

3. Gemensamt verka för att byggstart inom planlagt område av ny stambana Göteborg–
Borås ska kunna ske under perioden 2025–2027, förutsatt att förutsättningar finns för
planläggning längs hela sträckan. Ytterligare förutsättningar för byggstart är att
regeringen ger Trafikverket tillåtlighet att bygga järnvägen inom den föreslagna
järnvägskorridoren; att järnvägsplanen för minst en etapp (se § 4), och detaljplaner
som påverkas av den järnvägsplanen, har vunnit laga kraft samt att, i förekommande
fall, medfinansierings- och genomförandeavtal är tecknade mellan berörda parter.
Därtill krävs byggstartsbeslut från regeringen.

4. När förutsättningar finns låta påbörja planläggningsprocessen för att 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 inom Göteborg–Borås. Denna anslutning är ett avgörande första steg, för
att möjliggöra en stegvis kapacitetsutbyggnad enligt det så kallade
förstärkningsalternativet och därigenom uppfylla målen i Funktionsutredningen för

stråket Göteborg–Borås. Med åtgärderna i förstärkningsalternativet kan tillskapas
kapacitet för kvartstrafik på Kust till kustbanan i relationen Göteborg–Mölnlycke och
Landvetter tätort och halvtimmestrafik till stationer österut till Borås. Därtill skapas en
direktkoppling mellan Kust till kustbanan och nya stambanan till/från Mölndal och
fortsatt via Västlänken till/från stora delar av centrala Göteborg. Utredningen
genomförs av Trafikverket och finansieras genom regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland, enligt beslut i regionstyrelsen i oktober
2021. Utredningen behöver ske tidsmässigt samordnat med järnvägsplan/er som
berör Härryda kommun.

5. Gemensamt verka för en effektiv planläggningsprocess för Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor. I detta behöver kommunerna och Trafikverket ha en nära
samverkan och med god framförhållning gemensamt organisera och planera för
arbetet med de detaljplaner som påverkas av respektive järnvägsplan. Berörda
detaljplaner behöver vara antagna för att järnvägsplaner ska kunna fastställas.
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6. Möjliggöra kommunal bebyggelseplanering under den fortsatta
planläggningsprocessen, detta genom dialog och genom att i möjligaste mån stegvis
avgränsa utredningsområdet för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. En
ytterligare avgränsning av det utpekade riksintresset för ny stambana Göteborg–
Borås (PM från september 2021, TRV 2020/123470) kommer att göras i samband
med att beslutsunderlag om tillåtlighet, med förslag till val av lokaliseringsalternativ,
skickas till regeringen.

7. I den fortsatta planläggningsprocessen i möjligaste mån optimera markanvändningen
avseende järnvägens utbredning för Göteborg–Borås och kommunala utvecklings-
och bebyggelsemöjligheter, samt i förekommande fall för ytor för tåguppställning.
Optimering sker i första hand genom den dialog mellan programmet Göteborg–Borås
och respektive samarbetspart som benämns Kommunmöten.

8. Planera så att stationslägena utvecklas till attraktiva och effektiva noder som
möjliggör intermodalitet mellan hållbara transportslag samt att hållbara och effektiva
transporter till och från stationerna blir möjliga. Resenären ska vara i fokus, så att en
attraktiv och tillgänglig helhetslösning för hela resan skapas. Stationsutformningen
innebär en komplex process och berör flera aktörers ansvarsområden, där
Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. För att optimera mellan nyttor och
kostnader krävs i dessa processer en särskilt nära samverkan och god förståelse för
de olika aktörernas ansvarsområden och sambanden mellan dessa.

9. Gemensamt verka för att de av Göteborg–Borås eventuella negativa effekter
avseende miljö och hälsa samt landskap kan begränsas, detta i enlighet med
gällande lagar, regler och riktlinjer samt med utgångspunkt i det som i miljöbalken
benämns rimlighetsavvägningen eller skälighetsregeln. Parterna behöver även
gemensamt planera och vidta åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter
under byggtiden.

10. Gemensamt verka för att kommunikation som berör Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor, kan ske utifrån gemensamt framtagna budskap och en gemensam
målbild. Kommunikation behöver ske proaktivt och med hög transparens. Befintligt
kommunikatörsnätverk inom Göteborg–Borås ska leva kvar och vidareutvecklas.

§ 6 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring om samverkan gäller från och med dagen för undertecknandet av
samtliga parter och är giltig förutsatt att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ingår i
den av regeringen fastställda trafikslagsövergripande nationella planen för utvecklingen av
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Om parterna inte kommer överens om
annat, gäller denna avsiktsförklaring fram till att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
öppnar för trafik.

Inför att det fortsatta planeringsarbetet enligt denna avsiktsförklaring kan återupptas i
Härryda kommun, kommer Härryda kommun att erbjudas att vara part i avsiktsförklaringen.

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse
att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Parterna är införstådda med att ändringar i denna avsiktsförklaring, liksom ytterligare
överläggningar angående innehållet i densamma, kan bli nödvändiga. Eventuella ändringar
och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av
samtliga parter.
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Avsiktsförklaring om samverkan undertecknad av

Denna avsiktsförklaring om samverkan har upprättats i nio (9) likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Trafikverket För Västra Götalandsregionen

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgsregionens                         För Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund                                   kommunalförbund

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgs Stad                                För Mölndals stad

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________
För Swedavia AB

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Bollebygds kommun                         För Borås Stad
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Förslag till yttrande till Trafikverket    Bilaga 5 
 
 
Trafikverket, ärendenummer TRV 2021/128691 
 
Trafikverket, ärendenummer TRV 2022/13298 
 

Yttrande över Trafikverkets remiss avseende granskning 
inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor, samt Trafikverkets remiss inför 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor. 
 
Göteborgs Stad har mottagit förfrågningar från Trafikverket om att inkomma med 
synpunkter på remiss avseende granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg 
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt Trafikverkets remiss inför 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås, en del av nya stambanor. Göteborgs Stad har valt att ge ett samlat svar på 
Trafikverkets två remisser i enlighet med föreliggande yttrande. 

Göteborgs Stad har gjort följande bedömningar avseende remissunderlagen för ny järnväg 
mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor: 

Trafikverkets rangordning av alternativ 
Göteborgs Stad tillstyrker att regeringen tillåter planerad utbyggnad enligt de alternativ 
som rangordnats av Trafikverket. Göteborgs Stad delar också Trafikverkets bedömning 
av rangordning av korridorer.  

Trafikverkets rangordning 1 av korridor Mölnlycke (stationer M1 och L1) – Bollebygd 
syd – Osdal/Borås C (station B11A) ligger i linje med den prioritering Göteborgs Stad 
framfört i tidigare samrådssvar. Korridoren innefattar stationsläge Mölndal som 
Göteborgs Stad ställt sig bakom i tidigare samråd utifrån 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 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 Göteborgs Stad förordat i tidigare samrådssvar. 

Avseende stationsläget i Borås har Göteborgs Stad 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 skapar ett attraktivt centralt stationsläge avseende det regionala resandet 
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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 utrett 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 förstärkningar på Kust till kustbanan 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.  

Trafikverket framför i förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
att färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att 
medelsbehovet inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under 
planperioden. Göteborgs Stad beklagar att färdigställandet av järnvägen senareläggs, men 
vill i sammanhanget påpeka vikten av att regeringen nu beslutar om tillåtlighet för 
projektet så att byggstarten för Göteborg – Borås kan ske som planerat under år 2025 – 
2027.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Göteborgs Stad anser att Trafikverket har tagit fram en genomarbetad 
miljökonsekvensbeskrivning som ger en bra grund för det fortsatta arbetet under 
framtagandet av järnvägsplan. Göteborgs Stad har tidigare i samråd 1-3 framfört 
synpunkter för miljökonsekvensbeskrivningen kopplat till naturmiljö, klimat, indirekta 
effekter, förorenad mark, vatten, luftkvalitet samt ljudmiljö. Göteborgs Stad vill dock 
lämna följande kompletterande synpunkter till miljökonsekvensbeskrivningen: 

Miljökvalitetsnormer för vatten samt översvämningsrisker 
Göteborgs Stad anser att det är viktigt att Trafikverket arbetar aktivt med att skydda 
värden kopplat till Mölndalsån, både under byggskedet och i driftskedet för 
anläggningen. Staden är positiv till att Trafikverket i remissunderlaget pekat på 
skyddsåtgärder i syfte att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten för Mölndalsån. 
Trafikverket avser studera åtgärderna vidare i järnvägsplaneskedet. Göteborgs Stad vill 
även påpeka vikten av att skyddsåtgärder tillämpas för att skydda vattentäkt Rådasjön för 
de risker som primärt kan uppstå under byggskedet.  

Göteborgs Stad välkomnar att Trafikverket uppmärksammat att de i den fortsatta 
planeringen behöver arbeta med åtgärder för att minska de negativa konsekvenser som 
kan uppstå i samband med skyfall på grund av den nya anläggningen och dess 
tillkommande högvattenskydd. Det är viktigt att arbetet med högvattenskydd och skyfall 
hanteras utifrån ett helhetsperspektiv, där Göteborgs Stad förutsätter att Trafikverket tar 
ansvar för de effekter den tillkommande anläggningen kan ha för skyfalls- och 
översvämningsproblematiken i Mölndalsåns dalgång. 

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 15 (16) 
   
   

Göteborgs Stad vill i sammanhanget påpeka att stadens förvaltning för kretslopp och 
vatten i tidigare samrådsprocess skickat in synpunkter avseende hantering av dagvatten, 
skyfall, råvatten, vattentäkter samt VA-ledningar. 

Ljudmiljö/buller 
Trafikverket konstaterar att berört område i Göteborg redan idag har en stor 
bullerpåverkan av befintligt infrastrukturstråk med E6/E20 och Västkustbanan. Göteborgs 
Stad ser det som nödvändigt att Trafikverket i samband med åtgärder för minskat intrång 
och påverkan på berörda fastigheter även vidtar skyddsåtgärder för minskat buller 
avseende såväl befintlig som tillkommande statlig infrastruktur i berört område i 
Göteborg. 

Möjligheter till stadsutveckling 
Järnvägsutbyggnaden är av stor vikt för staden och har stöd i gällande översiktsplan. 
Trafikverket har endast redovisat en bred korridor för utbyggnaden och inte preciserat 
lokaliseringen av de tillkommande spåren. Trafikverket har därmed inte heller redovisat 
konsekvenser utifrån bland annat stadsutvecklingsperspektiv och intrång på privata 
fastigheter. Det är därför inte möjligt att i detalj bedöma förslaget och analysera 
konsekvenserna av spårutbyggnaden. 

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 bland annat 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.  

Göteborgs Stad anser att Trafikverket aktivt behöver arbeta med åtgärder för att minska 
intrånget i berörda 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, Göteborgs Stad och andra berörda parter är därför 
viktig för att möjliggöra en god utformning av kommande spårområde, åtgärder för 
minskat intrång i berörda 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 också ett behov 
av fortsatt dialog mellan Göteborgs Stad och Trafikverket om åtgärder för minskade 
barriäreffekter för föreliggande projekt. Projektet behöver beakta och bidra till att 
möjliggöra den planerade gång- och cykelbron mellan Kallebäck och Grafiska 
vägen/Mölndalsvägen. Det är viktigt att bron kan verkställas, med hänseende till 
tillgängligheten till Kallebäck och den fortsatta exploatering som sker i området. Gång- 
och cykelbron är en viktig pusselbit i att skapa förutsättningar för en hållbar mobilitet för 
boende i området.  

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. 
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Genomförande 
I det avtal som ska tecknas mellan Göteborgs Stad och Trafikverket förutsätter staden att 
Trafikverket står för de kostnader som detaljplanen medför. Det kan exempelvis handla 
om kostnader för framtagande av detaljplan, fastighetsbildning, inlösen av fastigheter, 
ersättningar på grund av planskador, flytt av ledningar etc. Det kan även innefatta 
kostnader för följdeffekter som exempelvis flytt av gator på allmän plats och 
markinlösen. 

Trafikverket avser att starta järnvägsplan för den första etappen vid halvårsskiftet år 2022. 
Det är viktigt att detaljplaneprocessen och järnvägsplaneprocessen samordnas och bör ske 
parallellt. Det är också önskvärt att det kan ske en samordning mellan Göteborg och 
Mölndal för planeringen i anslutning till kommungränsen.  

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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