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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 3 oktober 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Presentation
Jill Jingbrant, förbundsdirektör för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ger en presentation av sig själv.
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Direktionsprotokoll 2016 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2016/KS0116 106-1)

(Bil)

Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och
Landsting.
(2016/KS0576 106-1)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut den 19 augusti 2016, ärende 14/2016)
(2016/KS0054 164-1)

b)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(Delegationsbeslut den 26 augusti 2016, ärende 4-5/2016)
(2016/KS0053 282-1)

(Förslag a-b till handlingarna)
Kc
Kc
PF
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Svar på motion av Patric Cerny (L): Minnessten för veteraner.
(2016/KS0392 109-1)

(Bil)

Revidering av Riktlinjer för styrdokument.
(2016/KS0603 012-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 19 augusti-5 september 2016, ärendenummer 601, 629661/2016)
(2016/KS0002 023-1)
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b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
(Den 23-31 augusti 2016, ärendenummer 9-11/2016)
(2016/KS0003 023-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
KU

M

M

SP

1

1

2

1

Program för den sociala barn- och ungdomsvården i Borås Stad.
(2016/KS0492 700-3)

Bil)

Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Kälken 6,
Oket 2, Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen 5 i
Borås Stad.
(2016/KS0515 256-2)

(Bil)

Friköp av arrendetomt Boviksvägen 18 inom fastigheten
Bosnäs 3:1.
(2016/KS0607 261-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens.
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärendena:
2016/KS0446 407, 2016/KS0366 407, 2016/KS0564
407, 2016/KS0500 407, 2016/KS0552 407 samt
2016/KS0569 407 under perioden 2016- 07-28 – 2016-0905)
(2016/KS0446 -2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP
SP

SP

2
3

4

Antagande av Borås Stads Riktlinjer för parkering.
(2015/KS0644 514-2)

(Bil)

Svar på remiss från Naturvårdsverket - förslag till reviderade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
(2016/KS0534 450-2)

(Bil)

Ansökan om planbesked för detaljplan för Parkstaden,
Hasseln 9.
(2016/KS0441 214-2)

(Bil)
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SP
SP

5
6

Yttrande över planbesked för Centrum, Flundran 4.
(2016/KS0457 214-2)

(Bil)

Borås Stads yttrande över Projekt Göteborg-Borås, Samrådshandling för val av lokalisering och MKB, för sträckan BollebygdBorås.
(2016/KS0154 532-2)

(Bil)

Kc 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

Kc 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (L): Minnessten för
veteraner
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2016-09-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-09-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0392 109
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033 – 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-08-31/GB

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0392 109

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (L): Minnessten för veteraner
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att en minnessten reses för att hedra veteraner och att platsen för
minnesstenen ligger central och att minnesstenen invigs på veterandagen senast den
29 maj 2018.
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden, se bilaga.
Kommunstyrelsen har den 2 november 2015 överlämnat en ansökan från
Fredsbaskrarna Sjuhärad om ett minnesmärke för veteraner i fredens tjänst, till
Kulturnämnden för handläggning. Kommunstyrelsen konstaterade då att nämnden,
som tillstyrkt att ett minnesmärke placeras på ett för ceremonier lämpligt ställe,
lämpligen bör kunna söka finansiering hos stiftelsen H Nelsons donation. Tekniska
nämnden hade också vid det tillfället beslutat att anvisa en lämplig plats i Stadsparken.
Kulturnämnden tillstyrker motionen och påpekar att ärendet redan har varit föremål
för nämndens behandling. I samarbete mellan Fredsbaskrarna Sjuhärad och Borås
Konstmuseum pågår ett arbete för att finansiera en minnessten.
Kommunstyrelsen vill dessutom återigen föreslå Kulturnämnden att en ansökan om
finansiering görs till stiftelsen H Nelsons donation.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen ”Minnessten för veteraner”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0392

Beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionen.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Patric Cerny föreslår i en motion att en minnessten reses för veteraner som
omkommit i tjänst i utlandet. Detta för att hedra de män och kvinnor som åkt
utomlands och där riskerat livet för att på olika vis värna om mänskliga rättigheter.
Kulturnämnden ställer sig bakom motionen, med det väsentliga påpekandet att en
remiss i samma ärende redan blivit behandlad i Kulturnämnden. I ett samarbete
mellan Fredsbaskrarna Sjuhärad och Borås Konstmuseum söker man vägar framåt för
att finansiera en minnessten.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

KOMMUNFULLMÄKTIGE
MOTION

2016-04-27

Minnessten för veteraner.
Sveriges engagemang i FN är världskänt och uppskattat. Vårt FN engagemang är väl förankrat,
långsiktigt och accepterat i hela vårt samhälle. Sverige har, med några få undantag, svarat upp på
ett eller annat sätt till FN när de vädjat om bistånd i olika former. 1956 skickade Sverige sina
första medborgare inom ramen för FN att bidra till fred, frihet och stabilitet. Den gången var
platsen Suez, Gaza och Sinai. Då, precis som vid alla gånger sedan dess har de svenska
medborgare som åkt riskerat sina liv för andra. De har satt okända människors välmående före
sitt eget. En insats väl värd att uppmärksamma. Totalt är det idag ca 100 000 svenskar som åkt
och kommit tillbaka, och de är dessa vi idag benämner veteraner. 100 000 som i stort och smått
gjort världen lite bättre. Huvuddelen av dessa 100 000 har varit soldater men också
sjuksköterskor, läkare, poliser, brandmän, lastbilschaufförer, valövervakare m.fl.
Tyvärr så kommer inte alla som åker, hem igen. Idag är det ca 100 svenskar som omkommit på
sin tjänstgöring utomlands. Precis som alla andra som åker, åkte dessa 100 för att bidra till en
bättre värld - inte för dem själva utan för någon annan. Priset för deras insats blev tyvärr deras
eget liv. De mest uppmärksammade fallen är naturligtvis Folke Bernadotte och Dag
Hammarskjöld. Uppmärksammad eller ej så är varje svensk som omkommer på sin tjänst
utomlands en tragedi. En tragedi för den avlidne som inte får leva resten av sitt liv. En tragedi för
familj, vänner och arbetskamrater. En tragedi för samhället som mist en god
samhällsmedborgare. En medborgare som stod upp för det vi idag tar alldeles för självklart - att
leva i fred och frihet.
Ingenting vi gör kan göra något ogjort. Men vi kan göra något så det blir gjort. Och något vi kan
göra är att se till att hedra de män och kvinnor som gjorde något. Vi kan göra något för de som
finns kvar. Man brukar säga att det historien lär oss, är att vi inte lär oss av historien. Låt oss inte göra
det. Låt oss minnas alla veteraner som gjort något. Låt deras historia leva, låt deras historia lära
oss.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
en minnessten reses för att hedra våra veteraner och att platsen för minnesstenen ligger centralt
minnesstenen invigs på veterandagen senast den 29/5 2018.
För Liberalerna
Patric Cerny (L)
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BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Riktlinjer för styrdokument
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Riktlinjer för Styrdokument fastställs att gälla från och med 1 januari 2017 till och med 2020

2016-09-02
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-09-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0603 012
Programområde: 1
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-09-01/ Svante Stomberg
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Dnr 2016/KS0603

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Revidering av Riktlinjer för styrdokument
Riktlinjerna för styrdokument i Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige 24
oktober 2013 och ska enligt riktlinjerna revideras senast 2017. För revideringen ansvarar Kommunstyrelsen. I samband med ny nämndsorganisation from 1 januari 2017
behöver revidering ske tidigare.
Den största förändringen i dokumentet innebär att facknämnderna också kan fastställa strategier och program för sina respektive verksamhetsområden. Dock gäller
ska-kravet att i ett tidigt skede koppla in Stadskansliet för stöd med att säkerställa att
dokumentet fyller kraven och harmonierar med riktlinjerna och att Stadskansliet ansvarar för att dokumentet utformas i den gemensamma designen och för publicering.
Ytterligare en förändring är att utöver budgeten, föreslås också att de dokument som
har sin grund i Plan- och bygglagen (PBL), t ex översiktsplanen, fördjupningar av
översiktsplanen samt detaljplaner undantas från riktlinjerna och ses som egna former
av styrdokument.
Utöver detta har det gjorts mindre redaktionella förtydliganden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Riktlinjer för Styrdokument fastställs att gälla från och med 1 januari 2017 till och med
2020
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Strategi
Program
Plan
Policy
» Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
styrdokument

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 24 april 2003, reviderat den 25 februari 2010, 24 oktober 2013,
och Xxx 2016
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2020. Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i
riktlinjerna under löptiden.
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Riktlinjer för styrdokument
Verksamheten i Borås Stad styrs bland annat av en rad
dokument som vi själva har antagit. Dessa dokument
benämns i allmänhet regler, policy, program eller något
liknande. En fast terminologi och en tydlig namngivning
av dokumenten efter deras olika roller underlättar både
för dem som ska skriva dokumenten och för dem som
ska förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet
anger vilken förväntan vi kan ha på dokumentet.
Detta dokument är riktlinjer för styrdokument. Som sådant
medger det viss individuell variation i utformningen av
styrdokumenten. Dock finns även vissa ska-krav, alltså
regler. En sådan är att varje styrdokument ska klassificeras
som endera av de sex dokumenttyper som beskrivs, en
annan är att Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta
fram styrdokument för kommunen. Ska-kraven redovisas
separat under en egen rubrik.
Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har
dels dokument som lägger ut linjer för hur vi ska agera för
att nå ett visst resultat (aktiverande), dels dokument som
talar om hur vi ska möta givna situationer (normerande).
De aktiverande dokumenten är strategier, program och
planer, och de normerande är policyer, riktlinjer och regler.

Aktiverande dokument
Aktiverande dokument anger händelser eller situationer
som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett
uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument
är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man
vill uppnå.
Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de
aktiverande dokumenten, men samtidigt det mest abstrakta.
Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och
långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt
ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta
dokument i mera detaljerade skrivningar. Strategier kan
vi ha några få av, eftersom de naturligt handlar om de
stora sammanhangen.

Planen är det mest konkreta dokumentet av denna typ.
Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska
tas. Planen ger direktiv till nämnder och förvaltningar
att utföra olika saker, och anger tidplan. Som läsare har
jag rätt att ställa höga krav på de konkreta besked vi får
av en plan. Som skribent måste jag försäkra mig om att
planen svarar på frågorna vad, vem och när.
Programmet är en mellanform av dessa båda. Jämfört med
strategin konkretiserar det vilka åtgärder vi ska göra, men
utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet
kan vara en politisk viljeinriktning som senare följs av
en mer detaljerad plan i samma ämne. Det kan också
vara en mellanform genom att blanda långsiktiga och
översiktliga direktiv med mer konkreta.
Programmet är en lämplig form för långsiktighet i enskilda
verksamheter. Det har då samma roll som en strategi,
men för det mindre sammanhanget.
Ovanpå dessa dokument finns en visionen för Borås Stad
som beskriver ett önskat tillstånd. Vision kan vi bara ha
en enda för hela Borås, som alla verksamheter tar sikte
på. En enskild verksamhet eller enhet kan också ha en
vision, men då inte som ett helt dokument utan som
någon enstaka formulering, en målbild.
På samma sätt är strategin ett dokument som alla andra
verksamheter och deras styrdokument riktas mot. Endast
för några få och verkligt heltäckande verksamheter kan
vi koppla på egna strategier.
Utanför detta finns också budgeten, som är en egen
form av styrdokument med sitt system av uppföljning.
Budgeten kan dock ses som ett program eller en plan
för verksamheten det kommande året.
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strategi
Strategin ska ...
Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för
verksamheten. Den kan innehålla långsiktiga perspektiv,
och den måste peka ut de verksamhetsområden och
avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå
dit. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som
verksamheten vill ha. Det innebär samtidigt att man väljer
bort något annat. För att vara ett fungerande dokument
måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning
och ange prioriteringar.
... men behöver inte
Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller
metoder som ska användas. Dessa kan vara olika för olika
verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har
vi program och planer.

program
Programmet ska ...
Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst
område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet
ska tala om vad vi vill uppnå, och vilka effekter vi strävar
efter. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan
för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska
överväganden.
... men behöver inte
Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller
utförande, utan kan t ex ange alternativ att ta ställning
till i plandokument eller i verkställighet. Programmet
anger inte heller några detaljerade tidsplaner.

plan
Planen ska ...
Planen ska beskriva aktiviteterna så konkret att det säkrar
det önskade utförandet, oavsett vem som gör dem. Av
planen ska framgå vem som har ansvar för att aktiviteterna
blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema och hur eventuell
uppföljning ska ske.
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... men får inte
Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas
eller önskar åstadkomma och den får inte stanna vid att
vara en inventering eller en önskelista. Det får inte vara
någon tvekan om ansvar och tidplan för de aktiviteter
som anges i planen.

Normerande dokument
Den andra typen av dokument är normerande. De klargör
vårt förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur
en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara
”lagtext” som mindre handlar om vad som ska göras
utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska
göras. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden
efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta
gränser för vårt agerande.
Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt
planen kan de vara en instruktion över vad som ska
göras, vem som ska göra det, och vilka resultat som ska
bli följden. En tydlig skillnad ligger i att aktiverande
dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar,
vad som ska göras, medan de normerande handlar om
hur vi utför befintlig verksamhet.
Även här skiljer vi på tre typer av dokument: policy,
riktlinjer och regler.
Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan
klargöra vår syn på t ex sponsring eller internationella
kontakter. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer
som vägledning för bedömningar från fall till fall.
Riktlinjer ger mer konkret stöd för ett visst handlande.
De kan till exempel ange vilken typ av åtgärder och
tillvägagångssätt vi bör välja, och sätta gränser för
omfattningen. Riktlinjerna lämnar visst utrymme för
handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.
Regler är en samling “paragrafer” som sätter exakta gränser
för vårt handlande. De koncentrerar sig på hur en åtgärd
görs, inte på vad den innehåller.

Riktlinjer tar sikte på att skapa en gemensam norm för
ett önskat beteende, medan regler sätter gränser och
förbjuder vissa beteenden. Riktlinjer kan tillämpas med
lokala variationer, medan regler drar en absolut gräns för
våra handlingar.

policy
Policyn ska ...
En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att
se på en viss företeelse. En policy säger t ex att vi är
positiva eller negativa till konkurrensutsättning, sponsring,
hemarbete, intern rörlighet, deltider etc.
... men behöver inte
En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det
kan därför ofta vara lämpligt att låta policyn ingå som
portalparagraf i ett annat dokument.

riktlinjer
Riktlinjer ska ...
Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna
ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett golv för vilken nivå
som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken
service som bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara inriktade
på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt.
Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som
instruktionsbok för verksamheten.
... men behöver inte
Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett
handlingssätt som ger ett visst utrymme för individuella
variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjen
om det finns starka argument i det enskilda fallet. Om
ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller
flera regler måste den eller dessa tydligt markeras.

... men får inte
Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga
formuleringar som bara innebär strävan i en viss riktning,
eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa
ordalydelsen eller inte.

Utformning
Det är viktigt att styrdokumentets språkbruk harmonierar
med dokumentets avsikt och roll. Detta gäller särskilt
för planer och regler, som inte får lämna något
utrymme för tolkning. Här närmar man sig lagspråkets
uttryck. Ett exempel är riktlinjernas ”bör”, som är en
rekommendation, och reglernas ”ska”, som inte lämnar
något förhandlingsutrymme.
Generellt gäller ett enkelt och tydligt språk för att göra
styrdokumentet så lätt som möjligt att förstå och förmedla.
Texten bör inte ha svepande och abstrakta formuleringar.
Om en åtgärd i till exempel en handlingsplan är kopplad
till en kostnad kan texten redovisa denna. Pengar för
åtgärden blir dock aldrig anvisade genom beslut om själva
styrdokumentet. Varje åtgärd måste finansieras genom
ett eget beslut.
Grafiskt ska Borås Stads styrdokument vara lätta att
identifiera genom det standardiserade omslaget. Det är
endast Stadskansliet som får förse dokumenten med detta
omslag som just signalerar att det är ett av Borås Stads
styrdokument.
Ett styrdokument ger effekt först när det är känt och
tillämpat i organisationen. Det är lämpligt att under
arbetet med dokumentet också planera för hur det ska
kommuniceras och förankras i organisationen.

regler
Regler ska ...
Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska
ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, ”måste”
och ”får inte”.

för styrdokument | 5

Hierarki

dokument på verksamhetsnivå

Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av
dokument som hör hemma i vilket sammanhang.

Översiktlig
Allmän
Detaljerad

Aktiverande

Normerande

Strategi
Program
Plan

Policy
Riktlinjer
Regler

Tyngdpunkten ligger i basen. Strategin kan upplevas
som mer statusfylld än planen. Den kan också sägas vara
överordnad programmet och planen, som är sätt att låta
strategin komma till mer konkret uttryck. Men samtidigt
ställs det högre krav på en plan än på en strategi – och
planen ställer högre krav på utförandet.
Strategin anger allmänna idéer, men behöver inte bekymra
sig om praktiken. Däremot kräver vi som läsare av en
plan att få reda på exakt hur vi ska bete oss. Författaren
till en plan måste ange precisa tillvägagångssätt. Planen
är också det av de tre aktiverande dokumenten som ger
bindande direktiv.
Policyn är det mest översiktliga av de normerande
dokumenten, men man kan inte säga att det är överordnat
de övriga typerna. En policy lämnar åt läsaren att själv
bedöma det konkreta fallet. Riktlinjer lämnar också
utrymme för bedömningar i det enskilda fallet. Men
man kan inte bryta mot en regel för att man själv tycker
sig bättre uppfylla policyns andemening.
Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har
följeslagare i samma ämne på de båda andra nivåerna;
att en plan alltid föregås av strategi och program, eller
att en policy alltid bryts ned i riktlinjer och regler. Varje
dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp att
utforma varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt
av dem som ska använda det.
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Utöver styrdokumenten kan finnas handböcker och rutiner
m.m, som innehåller handfasta råd, och beskrivningar
av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid
praktiska och inte innehåller sådant som hör hemma
i styrdokument, eller åtgärder som kräver beslut om
finansiering. Dessa behandlar hurfrågor, ofta i detalj,
och beslutas på tjänstemannanivå.
Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå.
Det gäller planer som bara har betydelse för den egna
verksamheten. Även dessa planer ska förstås vara utformade
enligt riktlinjerna, för att olika dokument ska ha sitt
sammanhang.

Vision

Budget

Strategi, policyer, program
och riktlinjer

Politisk nivå

Planer och regler

Vad – när?

Nämndbudget

Kommunfullmäktige

Reglementen,
ägardirektiv och
bolagsordning

Kommunstyrelse/
nämnd

Strategi, program, riktlinjer
planer och regler

Verksamhetsnivå

Rutiner och
handböcker

Planer

Internbudget

Förvaltning

Hur – vem?

Beslut om styrdokument fattas på politisk nivå. Rutiner
och handböcker – och även vissa planer – fastställs på
verksamhetsnivå.

Lagar och andra
styrdokument
Vid arbetet med ett styrdokument ska man överväga
vilka lagar som finns på området, liksom vilken styrning
som redan finns. Man ska överväga och motivera varför
ett styrdokument behövs, och granska hur det samspelar
med styrdokument på angränsande områden.

Styrdokument ska inte referera sådant som är bestämt
genom lag – varken våra politiska instanser eller
styrdokumentet i sig behöver eller ska fastslå att lagen
gäller. Ett styrdokument ska inte heller innehålla ren
nulägeskartläggning, historik eller annan information
som inte kräver ett beslut. Denna information kan med
fördel finnas med som underlag i form av bilaga eller
liknande.
Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med
eventuella överordnade dokument. Om ett annat
styrdokuments innehåll har betydelse kan texten hänvisa
till detta dokument. Däremot ska inte texten referera
innehållet eller fastslå att det andra dokumentet gäller.
Varje dokument har sin egen kraft och funktion.
för styrdokument | 7

Ska-krav
Följande är ska-krav på styrdokument:
Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de sex
typer som beskrivs i dessa riktlinjer. Undantag från detta
är budgeten och de dokument som har sin grund i Planoch bygglagen (PBL), t ex översiktplanen, fördjupningar
av översiktplanen samt detaljplaner som är egna former
av styrdokument.
En del styrdokument ger direkta uppdrag till någon
organisatorisk enhet, t ex att göra en uppföljning. Sådana
uppdrag ska vara tydliga, gärna i ett särskilt rubriksatt
stycke. Här ska framgå vad som ska göras, vem som ska
göra det, och när det ska göras. Beskrivningen ska vara
specifik och undvika formuleringar som ”Borås Stad ska
…” eller ”berörda nämnder ska …”.
Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede
Stadskansliet kopplas in för stöd med att säkerställa att
dokumentet fyller kraven och harmonierar med dessa
riktlinjer och ska-krav.
Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda
skäl finns för undantag. Sedan krävs en revidering och
ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla.
I alla styrdokument ska finnas uppgift om
vem som har fastställt dokumentet
när dokumentet har fastställts
vem som ansvarar för revidering
vem som ansvarar för ev uppföljning
vem dokumentet gäller för
hur länge dokumentet gäller.
Alla Borås Stads styrdokument som antagits av
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan
instans men har betydelse för flera förvaltningar, ska
finnas samlade på kommunens intranät och på boras.se
i gemensam typografi och design. Stadskansliet ansvarar
för denna design som en bekräftelse på att dokumentet
är ett av Borås Stads styrande dokument.
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Även dokument som gäller för t ex bara en nämnd ska
följa dessa riktlinjer, så att strukturen och terminologin
blir gemensam och åskådlig i hela organisationen.

Uppföljning
Uppföljning av dessa riktlinjer sker löpande genom
Stadskansliets kvalitetssäkring av dokumenten under
arbetet med dem, och genom kontroll att alla styrdokument
passerar denna instans.

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

PF 1 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

Program för den sociala barn- och ungdomsvården i
Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Arbetet med programmet för den sociala barn- och ungdomsvården i Borås Stad ska återredovisas till Kommunstyrelsen

20160913
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-09-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0492
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-08-26/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)

PM
2016-10-03

Dnr 2016/KS0492

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Program för den sociala barn- och ungdomsvården i Borås Stad
Stadsdelsnämnd Väster har bett Kommunstyrelsen ge nämnden i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till program för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården i
Borås Stad.
Kommunstyrelsen ser positivt på initiativet och anser att nämnden redan har denna
typ av uppdrag enligt reglementet som ansvariga för den kommungemensamma verksamheten inom individ- och familjeomsorgens insatser för barn och familj. Kommunstyrelsen uppmanar dock till att det nya styrdokumentet fastställs av Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Arbetet med programmet för den sociala barn- och ungdomsvården i Borås Stad ska återredovisas
till Kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-05-31
§ 69

2016/SDNV0087

Program för den sociala barn- och ungdomsvården i Borås Stad
År 2015, samma år som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger ut sin handlingsplan,
Stärkt skydd för barn och unga, för den sociala barn- och ungdomsvården, så konstaterar
regeringen i promemoria 2015-03-12 att fortfarande uppmärksammas barn och unga som
inte får det stöd och hjälp som de behöver. Regeringen har därför bedömt det angeläget att
fortsatt utveckla statens stöd till huvudmännen i deras viktiga arbete och har av den
anledningen tillsatt en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.
Regeringens nationella samordnare besökte Borås Stad den 20 januari 2016 och mötet
avslutades med att några väsentliga områden identifierades som bör kunna bilda underlag i
en plan för handling att stärka barn- och ungdomsvården i Borås Stad. Planen ska tillsändas
regeringskansliet och följas upp av den nationella samordnaren vid ett uppföljningsmöte
våren 2017. Stadsdelsförvaltningen Väster kommer skyndsamt arbeta fram program för
den sociala barn-och ungdomsvården i Borås Stad och programmet kommer att
återrapporteras senast sex månader efter ett eventuellt beslut om uppdrag fattas i
Kommunstyrelsen. I program för den sociala barn och ungdomsvården i Borås Stad
föreslås följande programområden utvecklas:
-

Borås Stads vision 2025 - Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Samverkan
Förebyggande
Insatser
Delaktighet och medskapande
Personal- och kompetensförsörjning.

Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till program för utveckling av den sociala barn och
ungdomsvården i Borås Stad.

1(2)

Vid protokollet
Malin Länsberg
2016-06-08

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Kerstin Hermansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 juni 2016.
Rätt utdraget betygar:

Malin Länsberg

2(2)

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Kälken 6, Oket 2, Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen 5 i Borås Stad
Tomträttsfastigheterna Kälken 6, Oket 2, Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen 5 är nu
innevarande år aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. Samtliga fastigheter är för småhusändamål
och är belägna på Dammsvedjan. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds
tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter i samband med omregleringen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya
tomträttsavgälder enligt förteckning i bifogad Kommunfullmäktigeskrivelse.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och
miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna avgälder, om
det finns uppenbara skäl.
2016-09-22
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-09-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0515 256
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2016-09-19 / Elisabeth Eickhoff

Sida
1(2)
2016-10-03

Dnr 2016/KS0515 256

Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Anders Graad
Kommunfullmäktige

Omreglering av tomträttsavgäld för Kälken 6, Oket 2, Selen
5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen 5 i Borås Stad
Tomträttsfastigheterna Kälken 6, Oket 2, Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen
5 är nu innevarande år aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga
tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 2018-01-01. Avgäldsperioderna är 10 år för alla fastigheterna.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före utgången av
den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas måste talan
om omprövning av avgälden väckas vid mark- och miljödomstolen senast ett år före
utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och
motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna i
samband med omregleringen att friköpa sina tomträtter.
Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive fastighets
marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde
har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är gjord med 100.000 kr. Dessutom har
reducering gjorts för trädgårdsanläggningar med 10 %.
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2015-års taxering motsvarar 75 % av
marknadsvärdet i 2013 års prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp
till 100 %, vilket ska motsvara marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2013, prisnivån som ligger till grund för 2015års fastighetstaxering, har gjorts med 25 % vilket motsvarar den prisökning som skett
i Västsverige på småhusmarknaden från 2013 till 1:a kvartalet 2016 enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger följande för de två exempelfastigheterna Vikten 2
(tax.värde; 417 000 kr) och Vinkeln 1 (tax.värde: 547 000 kr);
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2

Tax.värde
mark

Reduktion
va-anslutn
-100 000

Reduktion
trädgårdanl
- 10 %

Marknadsvärde
:0.75

Uppräkning
gentemot 2013
+ 25 %

Avgäldsunderlag

417 000
547 000

-100 000
-100 000

x 0,9
x 0,9

:0,75
:0,75

1,25
1,25

474 000
669 000

Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna för Vikten 2 och Vinkeln 1, 14
200 kr respektive 20 100 kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som gäller
på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad som tillämpas i
tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål.
De nya tomträttsavgälderna blir som framgår av nedanstående tabell.
Fastighet

Period
Ny fr o m
Längd år

Kälken 6
Oket 2
Selen 5
Släden 12
Spaden 2
Tömmen 5

10
10
10
10
10
10

Nuvarande 2015- års mark
årlig avgäld tax

2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01

15 048
16 548
15 660
16 140
16 880
16 072

457 000
490 000
470 000
480 000
498 000
479 000

Förslag till Förslag till ny
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
535 000
16 060
585 000
17 560
555 000
16 660
570 000
17 100
597 000
17 920
568 500
17 060

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt ovanstående tabell.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan nås.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna,
när det finns uppenbara skäl.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Friköp av arrendetomt Boviksvägen 18 inom fastigheten
Bosnäs 3:1
Arrendatorn önskar att få friköpa tomten kring sin byggnad belägen på Boviksvägen 18 inom
fastigheten Bosnäs 3:1. Ett avtal har träffats som innebär att kommunen säljer det idag utarrenderade
området om cirka 1000 kvm av fastigheten Bosnäs 3:1 för 550 000 kr. För eventuell över- eller understigande areal tillämpas prisjustering av köpeskillingen med 550 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen är baserad på beställd värdering. Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde
och betalning ska ske då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer ca 1000 kvm av fastigheten Bosnäs 3:1 för 550 000 kr till nuvarande arrendator.

2016-09-22
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-09-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0607 261
Programområde: 2
Handläggare: Maria Carlund, tfn 033-358669
Datum/avdelningschef: 2016-09-02 / Elisabeth Eickhoff

Översiktskarta

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000
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SP 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

SP 2

BESLUTSFÖRSLAG

Antagande av Borås Stads Riktlinjer för parkering
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta Borås Stads riktlinjer för parkering
Ge Samhällsbyggnadsnämnden delegation att ta fram och anta Borås Stads parkeringsregler samt besluta om
eventuella avsteg.
Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla när Samhällsbyggnadsnämnden antagit nya parkeringsregler
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för utredning av cykelparkeringsköp

2016-09-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-09-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0644 514
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-08-26 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2015/KS0644 514

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Kommunfullmäktige

Antagande av Borås Stads Riktlinjer för
parkering
Samhällsbyggnadsnämnden fick i Borås budget 2015 i uppdrag att utreda frågan om
parkeringsnormen och lämna förslag till Kommunsstyrelsen under 2015. Samhällsbyggnadsnämnden skickade förslaget på remiss i september 2015. Under remisstiden
inkom synpunkter som lett till att en konsekvensanalys av remissförlaget tagits fram.
Konsekvensanalysen tillsammans med övriga synpunkter har resulterat i att parkeringsnormen har delats upp i förlag till två styrdokument, Borås Stads riktlinjer för
parkering respektive Borås Stads parkeringsregler.
Ställningstaganden kring parkering föreslås dessutom inte längre vara en del av författningssamlingen utan istället bestå av två styrdokument för Borås Stad. Kommunfullmäktige föreslås besluta om riktlinjer för parkering. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslås ansvara för framtagande och antagande av parkeringsregler, som ska vara på
en mer detaljerad nivå. Tekniska nämnden föreslås ansvara för att utreda möjligheten
för parkeringsköp.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Borås Stads riktlinjer för parkering
Ge Samhällsbyggnadsnämnden delegation att ta fram och anta Borås Stads parkeringsregler samt
besluta om eventuella avsteg.
Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla när Samhällsbyggnadsnämnden antagit nya parkeringsregler
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för utredning av cykelparkeringsköp
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Strategi
Program
Plan
Policy
» Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
parkering

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 29 september 2016
Dokumentet gäller för Alla förvaltningar och nämnder
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Inledning
Parkering är en viktig del av stadens infrastruktur.
Tillgänglighet bidrar till stadens attraktivitet och staden
planeras för att skapa goda möjligheter att nå ny bebyggelse
med olika transportmedel. Med ökad befolkning och
starkt bebyggelsetryck ställs högre krav på nytänkande
och möjligheter att hitta goda lösningar.
Borås Stads riktlinjer för parkering ger en bild av Borås
Stads övergripande inriktning för parkering i kommunen.
Riktlinjerna gäller övergripande för Borås Stad och
utgör underlag för mer detaljerad myndighetsutövning
i respektive nämnd.

Kommunens roll
Borås Stad är en aktiv part i samhällsbyggandet och ska
verka för att arbetet med parkering i staden inriktas mot
att främja hållbara transporter och god tillgänglighet. När
stadsbebyggelsen blir tätare ska Borås Stad bidra till att
hitta lösningar och verka för att brist på parkering inte
hindrar nybyggnation. Samtidigt ska Borås Stad vara
tydlig med vilka förväntningar som finns i samband med
stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt. Byggherren ska få
tydlig information om hur parkering kan lösas och ges en
tydlig bild av omfattningen av parkering som Borås Stad
bedömer är lämplig, vid nybyggnation, ombyggnation samt
planering. Därmed finns förutsättningar för effektivare
handläggning och bättre service till allmänheten samtidigt
som alla byggherrar behandlas lika.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för framtagande,
uppföljning och revidering av Borås Stads parkeringsregler.
Skäl för avvikelser från parkeringsreglerna prövas av
Samhällsbyggnadsnämnden.

parkeringen är en del av stadens infrastruktur påverkas
stadens attraktivitet om investeringen i parkeringsplatser
blir för låg. När parkeringsplatserna är för få ställs dessutom
högre krav på kommunen och fastighetsägare att bevaka
så att inte mark på otillåtet sätt används till parkering.
Alla nybyggnadsprojekt är unika. Behovet och förutsättningarna för att ordna parkering skiljer sig mellan olika
platser i staden och olika byggprojekt. Det finns också
olika inriktning mellan olika byggherrar vad gäller vilken
målgrupp de vänder sig till och vilken miljöprofil de
arbetar efter. Det ska finnas möjlighet för byggherrar att
anpassa antalet bilparkeringsplatser efter platsens närhet
till kollektivtrafik och lösningar som byggherren gör för
att främja hållbart resande. När infrastrukturen fungerar
väl för de som går, cyklar och tar bussen behövs inte lika
många parkeringsplatser.
Borås Stad ställer enbart krav på minst antal anlagda
parkeringsplatser och begränsar därmed inte byggherrens
möjlighet att anlägga fler parkeringsplatser. Det förutsätter
att det möjliggörs i gällande detaljplan. I vissa lägen
är det olämpligt med fler parkeringsplatser än det som
är angivet. Det gäller framförallt i stadskärnan där de
tillgängliga ytorna är små. Markparkering är ytkrävande
och det kan i vissa lägen vara mer passande att bygga
parkering på höjden i garage, och således lämna plats för
exempelvis mer grönyta. Prövning av byggherrens förslag
sker i detaljplaneprocess respektive bygglovshandläggning.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att Borås Stads riktlinjer
för parkering följs upp och revideras minst vart fjärde år.

Byggherrens roll
Byggherrar har en avgörande roll i skapandet av nya
parkeringsplatser. De som nyttjar byggnaderna behöver
parkering och platserna ska anläggas på kvartersmark för
att begränsa effekterna på gator, torg och parker. Eftersom
för parkering | 3
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Inledning
Bilagan beskriver hur förslag till riktlinjer och parkeringsregler tagits fram och vilka skillnader det
är mellan det nya förslaget och den gamla parkeringsnormen från 1998. Bilagan ska fungera som
ett underlag i processen att anta riktlinjer och parkeringsregler. Här ges först en kortfattad bild av
vad som är nytt i förslaget till parkeringsregler. Därefter följer information om hur
arbetsprocessen sett ut. Sedan görs jämförelser mellan den gamla och den nya zonindelningen
samt jämförelser mellan de gamla och de nya parkeringstalen för bil. Avslutningsvis förs en kort
diskussion kring parkeringsreglernas användning och förväntade effekter följt av en
sammanfattande kommentar till den konsekvensanalys som tagits fram.

Vad är nytt?
I de nya reglerna för parkering är parkeringstalen för bil sänkta med ca 10-15 procent.
Minskningen är bland annat till för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Förslaget
till parkeringsregler innehåller även cykelparkeringstal, vilket tillsammans med de sänkta
parkeringstalen för bilparkering är ett steg i riktningen mot en större andel hållbara
transporter. Parkeringsreglerna är dessutom mer flexibla än tidigare, eftersom det nu
finns möjligheter för byggherrar att minska antalet bilplatser ytterligare. Minskningen
kan göras under förutsättning att byggherren gör åtgärder för att det ska bli lättare att
välja hållbara färdmedel såsom kollektivtrafik och cykel, alternativt att byggnationen
ligger i ett läge med god tillgänglighet med kollektivtrafik. Förslaget till parkeringsregler
tillåter också lösningar med parkering på annans mark.
Ytterligare en skillnad mot tidigare parkeringsnorm är att centrumzonen, där det oftast
är något lägre parkeringstal, är större än tidigare. Mer om zonindelningen finns under
rubriken ”Zonindelning” längre fram i bilagan.
Parkeringstalen för både bilparkering och cykelparkering anges utifrån ett visst antal
användningar och kategorier. I huvudsak är kategorierna i de nya parkeringsreglerna
samma som tidigare, men med vissa justeringar. Kategorierna har i vissa fall förtydligats
och gjorts skarpare för att underlätta handläggning i detaljplaner och bygglov. Ett
exempel på det är kategorierna för handel, där de nya reglerna har två olika handelstyper
istället för fem. Ytterligare ett exempel är att nybyggnation och ombyggnation av
bostäder har samma parkeringstal istället för att behandlas olika. För skola innebär
parkeringsreglerna att det finns tre olika kategorier istället för två. Exakt vilka
förtydliganden som gjorts återfinns under rubriken ”Parkeringstal för bil” längre fram i
bilagan.
Erfarenhet har visat att den gamla parkeringsnormen inte täcker in alla de användningar
som det finns behov av. I parkeringsreglerna finns därför också några nya kategorier. De
nya kategorierna är smålägenheter, småskalig verksamhet i bostadskvarter, tränings-/
aktivitetslokal samt vård.
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Arbetsprocess
Arbetet med att ta fram riktlinjer och regler kring parkering har letts av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I projektgruppen har representanter från Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen, Stadskansliet samt Borås kommuns Parkerings AB medverkat. Förankring av
arbetsprocess och resultat har skett löpande i en styrgrupp med chefsrepresentanter från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen och Stadskansliet.
Konsultföretaget Koucky & Partners AB har anlitats som stöd i arbetet, bl.a. för att ta fram
underlagsmaterial och förslag till parkeringstal och för att medverka i förankringsprocessen. I
arbetet har dialog förts med referensgrupper med representanter från näringslivet och
byggbranschen i Borås.
Som en del av arbetet genomfördes en workshop med berörda tjänstemän, politiker och andra
aktörer såsom exploatörer och representanter från näringslivet i Borås. Syftet var att diskutera
principfrågor gällande parkeringstal för att få vägledning i det fortsatta arbetet. De politiker som
bjöds in var berörda kommunalråd, presidierna från Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden och Miljö- och konsumentnämnden samt gruppledare för de partier som inte var
representerade i presidierna.
Workshopen hölls av Koucky & Partners och de sammanfattade resultatet i ett antal principer
som sedan har legat till grund för de parkeringstal som tagits fram. Principerna sammanfattat:
-

-

-

Parkeringstalen ska kopplas till kommunens övergripande antagna mål, istället för till
nuvarande bilinnehav.
Parkeringstalen ska ligga ca 10-15% lägre än tidigare (parkeringsnorm 1998).
Parkeringstalen ska baseras på två zoner: centrum respektive övriga kommunen.
Parkeringstal för cykelparkering ska utgå ifrån ett ökat framtida behov för cykelparkering
vid målpunkter, där målet är att 10-20 % av resorna ska ske med cykel. Högre andel i
centrum än i resten av kommunen.
Parkeringstalen ska beskriva det minimumkrav som ställs på exploatören.
Parkeringstalen ska vara flexibla med möjlighet till reducering i lägen med extra goda
förutsättningar att nyttja kollektivtrafik och i de fall exploatören genomför åtgärder som
ökar tillgängligheten till fastigheten utan bil eller ökar sannolikheten att boende och
besökare inte använder bil.
Det ska vara möjligt att tillgodoräkna sig p-platser utanför den egna fastigheten.
Det ska vara möjligt att samutnyttja parkeringsplatser mellan olika funktioner, dock i
begränsad utsträckning för bostäder.

Principerna presenterades för projektgruppen, styrgruppen och referensgrupperna samt för
berörda kommunalråd, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt
Samhällsbyggnadsnämnden. Vid de tillfällena hade grupperna möjlighet att komma med
synpunkter som sedan togs i beaktande vid formulering av parkeringstal och åtgärder för
reducering. Överlag var grupperna positiva till principerna.
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Parkeringsnormen på remiss
Förslaget till parkeringsnorm inklusive bilagor var ute på remiss under perioden 28 september till
8 november 2016. Under remisstiden hade remissinstanser och övriga intresserade möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Sammanlagt inkom 29 yttranden med synpunkter på förslaget.
Yttrandena från remissen sammanställdes och kommenterades i en remissredogörelse (bilaga 3).

Riktlinjer och regler
I samband med remissen framkom synpunkter på dokumentets struktur och behovet av riktlinjer.
Det resulterade i att dokumentet delades upp i två delar. I förslag till riktlinjer beskrivs de
övergripande principerna kring hur staden ska verka kring parkering. Det dokumentet föreslås
fastställas av Kommunfullmäktige, som samtidigt kan uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att
fastställa regler för parkering. Reglerna ska följa riktlinjerna och fungera som hjälpmedel i arbetet
med bygglov och detaljplaner.

Konsekvensanalys
Flertalet remissinstanser uttryckte i sina yttranden önskemål om att det skulle göras en
konsekvensanalys av förslaget till parkeringsnorm. Som ett svar på detta har en konsekvensanalys
tagits fram av konsultföretaget Trivector Traffic AB. I konsekvensanalysen görs en objektiv
bedömning av det nya förslaget kontra den gamla parkeringsnormen och de målsättningar som
Borås Stad i övrigt satt upp. I konsekvensanalysen presenteras även förslag på förändringar av
vissa parkeringstal samt att reducering bör paketeras i åtgärdspaket för att fungera på bästa sätt.
Konsekvensanalysen finns att läsa separat (bilaga 4) och har lett till justeringar i förslaget till
parkeringsregler.

Zonindelning
Zonindelningen i parkeringsnormen från 1998 täckte den innersta delen av centrum samt
stadsdelarna Lugnet och Villastaden. I de nya parkeringsreglerna har zonen för centrum utökats.
På kartan nedan visas 1998 års zon för centrum med en svart linje och den nya avgränsningen av
centrumzonen visas i rött. Genom att utöka centrumzonen ges fler områden i Borås möjlighet att
utvecklas och förtätas till en tät innerstad, vilket ligger i linje med de övergripande målsättningar
Borås Stad har om en ökad andel bostäder i centrum och en inriktning mot en högre andel
hållbara resor.

4

På kartan är förslagets centrumzon markerad med röd färg. Den svarta linjen är centrumzonen enligt gällande
parkeringsnorm från 1998.
Zonindelningen innebär att det är i centrumzonen som de oftast lägre parkeringstalen gäller. I de
mindre tätorterna finns möjlighet till reducerade parkeringstal för bil genom parkeringstalens
flexibilitet, exempelvis genom att ha goda kollektivtrafikförbindelser.

Utgångspunkter
Parkeringsreglerna och de parkeringstal som fastställs i dokumentet utgår ifrån antagna
övergripande målsättningar och styrdokument för Borås Stad. Parkeringsreglerna utgår också
ifrån de krav som ställs på kommunen i Plan- och bygglagen.

Borås 2025
Borås Stad har i ”Borås 2025 Vision och strategi” satt en ram för all planering. Visionen anger
bland annat att samverkan mellan Göteborg och övriga Västsverige ska utvecklas för att fler ska
få snabba, pålitliga och hållbara transporter. Möjligheten för invånare och besökare att förflytta
sig inom stadskärnan och till andra delar av staden ska förbättras och miljövänliga resvanor och
transportsystem ska stimuleras. Genom att göra delar av stadskärnan bilfri kan de kollektiva
transportsystemen dominera. Mötesplatser i det offentliga rummet ska utvecklas med nya parker,
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grönytor och torg, Viskan ska få en mer framträdande plats i staden och staden ska vara ren,
snygg och trygg. Visionen siktar även på att tredubbla antalet invånare i stadskärnan.

Borås Stads miljömål
I Borås Stads Miljömål 2013-2016 anges att kommunens miljöpolicy är att använda råvaror, mark
och energi så effektivt som möjligt. Flera etappmål i Borås Stads Miljömål 2013-2016 syftar till att
effektivisera våra resor och transporter. Trafikens miljöpåverkan ska minska och bilens dominans
brytas.
Att arbeta med parkering som ett strategiskt verktyg för hållbar stadstrafik kan leda till en
attraktiv stad med högre framkomlighet, effektivare markutnyttjande och bättre luftkvalitet. Det
kan också leda till att resandet med kollektivtrafik och cykel ökar.
Genom att arbeta aktivt för att införa parkeringstal för cykel och reglera parkeringstalen för bil i
centrala lägen bidrar det till att det lokala energieffektiviseringsmålet kan nås och användningen
av fossila bränslen och vår klimatpåverkan minskar.

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap anges följande om parkering:
”9§ En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så
att…”
”…4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon…”
”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns
tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i
första hand ordna friyta”
”10§ Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9§
första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är
bebyggd.”

Svensk standard
I Svensk Standard ”Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått” (SS914221:2006) beskrivs
antalet cyklar som behöver kunna rymmas i lägenheters förråd. Antalet stämmer överens med det
antal personer som bedöms komma att bo i lägenheten. Det maximala kravet på cykelförvaring
till en lägenhet är fyra cyklar.

Parkering för rörelsehindrade
I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd om bland annat tillgänglighet
och bostadsutformning. Byggreglerna gäller både vid ombyggnationer och vid uppförandet av
nya byggnader och behandlas främst i bygglovsskedet. I Boverkets byggregler anges att minst en
tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och
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parkeringsplatser. Vidare ska parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler,
arbetsplatser och bostadshus. Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras
med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov. Parkeringsreglerna
ger ingen ytterligare information och ställer inga ytterligare krav på parkering för rörelsehindrade.

Parkeringstal för bil
I följande avsnitt görs jämförelser mellan de gamla parkeringstalen och parkeringstalen som finns
i förslaget till parkeringsregler. Här presenteras både skillnader i kategorier och i faktiska
parkeringstal. De nya kategorierna omnämns, men eftersom det inte finns några gamla
parkeringstal görs inga jämförelser.

Jämförelsetal persontäthet
Flertalet av parkeringstalen anges i form av platser per 1000 m2 BTA och inte i form av antal
platser per boende eller anställd. Generella jämförelsetal för bostäder i Sverige är att en
genomsnittlig lägenhet är 100 m2 BTA och att det bor i snitt 2,1 personer per lägenhet. Det
betyder till exempel att bilparkeringstalet för flerbostadshus i centrum innebär ca 0,7
bilparkeringsplatser per lägenhet och 0,3 bilparkeringsplatser per boende. För övriga Borås blir
motsvarande siffror 0,96 bilparkeringsplatser per lägenhet och 0,48 bilparkeringsplatser per
boende.
Jämförelsetal på persontäthet för verksamheter finns att läsa om i konsekvensanalysen (bilaga 4).
De nya bilparkeringstalen innebär för verksamheter såsom kontor och handel i centrumzonen ca
0,4 bilparkeringsplatser per person och mellan 0,5-0,6 bilparkeringsplatser per person i övriga
Borås.

Bostäder
I gällande parkeringsnorm från 1998 är bostäder indelat i kategorierna nybyggnad av bostäder i
flerbostadshus, nybyggnad av bostäder i gruppbyggda småhus, befintliga bostäder och särskilt
boende för äldre. Studentlägenheter är undantagna från parkeringsnormen.
I förslaget till parkeringsregler görs ingen skillnad mellan nybyggnad och befintliga bostäder och
kategorierna delas istället upp i flerbostadshus, smålägenheter, gruppbyggda småhus samt
gruppboende. Det görs heller ingen skillnad avseende upplåtelseform. Däremot kan
studentlägenheter oftast täckas in i den nya kategorin smålägenheter som har betydligt lägre
parkeringstal än övriga flerbostadshus.
För nybyggnad av flerbostadshus i centrum utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 7
bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 8 platser/1000 m2 BTA. För
övriga Borås utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 10 bilar/1000 m2 BTA plus
tillägg för besöksparkering, vilket blir 12 platser/1000 m2 BTA. De nya parkeringstalen för
flerbostadshus är 7 bilplatser i centrum och 11 platser i övriga Borås, vilket innebär minskningar
med 12,5 respektive 8 procent.
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För nybyggnad av bostäder i gruppbyggda småhus i centrum utgår det befintliga behovstalet
från en biltäthet på 8 bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 9
platser/1000 m2 BTA. För övriga Borås utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 11
bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 13 platser/1000 m2 BTA. De nya
parkeringstalen för gruppbyggda småhus är 8 bilplatser i centrum och 11 platser i övriga Borås,
vilket innebär minskningar med 11 respektive 15 procent.
För gruppboende för äldre räknas de befintliga behovstalen i centrum fram genom en formel
om 45 % av de anställda plus 10 % på lägenhetsantalet för besökare. För övriga Borås är formeln
istället 60 % av de anställda plus 10 % på lägenhetsantalet för besökare. De nya parkeringstalen
för gruppboende i centrum har istället formeln 30 % av de anställda plus 9 % av antalet
lägenheter för besökare. För övriga Borås är formeln 45 % av de anställda plus 10 % på
lägenhetsantalet för besökare. Det innebär minskningar på ungefär 33 procent för anställda och
10 procent för besökare i centrum respektive 25 procent för anställda och ingen minskning för
besökare för övriga Borås.

Handel
I gällande parkeringsnorm från 1998 finns det enbart en kategori för handel inom centrumzonen.
För övriga Borås görs en uppdelning mellan butiker normalt, grannskapsbutiker, stormarknader
för livsmedel samt sällanköpshandel. I centrum tillåts däremot en förhållandevis kraftig
reducering vid samnyttjande.
I de nya parkeringsreglerna görs enbart en uppdelning mellan livsmedelshandel och övriga
handel. Uppdelningen gäller både i centrum och i övriga Borås.
För butiker i centrum är de befintliga parkeringstalen 30 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 21 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 37 platser/1000 m2
BTA för butiker normalt, 32 platser/1000 m2 BTA för grannskapsbutik, 47 platser/1000 m2 BTA
för stormarknad för livsmedel och 22-27 platser/1000 m2 BTA för sällansköpshandel.
De nya parkeringstalen för livsmedelshandel i centrum är 25 platser/1000 m2 BTA och 31
platser/1000 m2 BTA för övriga Borås. Det innebär en minskning med 17 procent i centrum.
För övriga Borås är minskningen svårare att ange exakt på grund av de olika kategorierna med
alltifrån 32-47 platser/1000 m2 BTA. Det nya talet innebär en minskning på mellan 3 och 36
procent.
För övrig handel är de nya parkeringstalen 17 platser/1000 m2 BTA i centrum och 23
platser/1000 m2 BTA för övriga Borås. Eftersom de gällande kategorierna har ett spann på
mellan 21-47 platser är minskningen svår att definiera i ett exakt procenttal. Talen för centrum
innebär en minskning på mellan 26 och 64 procent medan de nya talen för övriga Borås innebär
alltifrån en minskning på 51 procent till en ökning på 9,5 procent.

Kontor och verksamheter
I gällande parkeringsnorm från 1998 finns kategorierna kontor, industri och lager. I centrum
tillåts viss reducering vid samnyttjande. I den nya parkeringsnormen är kategorierna kontor,
småskalig verksamhet i bostadskvarter, industri och lager. Kategorin småskalig verksamhet i
bostadskvarter är ny.
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För kontor i centrum är de befintliga parkeringstalen 13 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 9 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 17 platser/1000 m2
BTA. De nya parkeringstalen för kontor är 12 platser i centrum och 16 platser i övriga Borås,
vilket innebär minskningar på 8 respektive 6 procent.
För industri i centrum är de befintliga parkeringstalen 5 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 4 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 7 platser/1000 m2 BTA.
De nya parkeringstalen för industri är 4 platser i centrum och 6 platser i övriga Borås, vilket
innebär minskningar på 20 respektive 14 procent.
För lager i centrum är de befintliga parkeringstalen 3 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 2 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 4 platser/1000 m2 BTA.
De nya parkeringstalen för industri är 2 platser i centrum och 3 platser i övriga Borås, vilket
innebär minskningar på 33 respektive 25 procent.

Besöksverksamhet
I de befintliga parkeringstalen för besöksverksamhet görs en uppdelning mellan hotell,
restauranger samt samlingslokaler. I den nya parkeringsnormen delas besöksverksamhet upp i
kategorierna hotell, restaurang, samlingslokal och evenemang samt tränings-/aktivitetslokal.
Kategorin tränings-/aktivitetslokal är ny.
För hotell i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 45 % av de
anställda plus 50 % av antalet hotellrum. För övriga Borås är formeln istället 60 % av de anställda
plus 50-80 % av antalet hotellrum beroende på hur bilorienterat hotellet ligger.
De nya parkeringstalen för hotell är 45 % av antalet rum i centrumzonen och 60 % av antalet
rum för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca 10-30 procent mot gällande parkeringsnorm.
För restaurang i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 45 %
av de anställda plus 50 % av normalt besöksantal eller 15 % av maximalt besöksantal. För övriga
Borås är formeln istället 60 % av de anställda plus 60 % av normalt besöksantal eller 30 % av
maximalt besöksantal.
De nya parkeringstalen för restaurang är 15 % av maximalt besöksantal i centrumzonen och 30 %
av maximalt besöksantal för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca 15-20 procent mot
gällande parkeringsnorm.
För samlingslokal i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 50
% av normalt besöksantal eller 15 % av maximalt besöksantal. För övriga Borås är formeln 60 %
av normalt besöksantal eller 30 % av maximalt besöksantal. För samlingslokaler behöver
maxbehovet vara dimensionerande endast om det ofta förekommer. Normalbehovet kan vara
dimensionerande om maxbehovet bara inträffar någon enstaka gång per år.
De nya parkeringstalen för samlingslokal och evenemang är 12,5 % av maximalt besöksantal i
centrumzonen och 25 % av maximalt besöksantal för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca
15 procent mot gällande parkeringsnorm. Om maximalt besöksantal enbart inträffar ett fåtal
gånger per år gäller istället 10 % av maximalt besöksantal i centrumzonen och 12,5 % av
maximalt besöksantal för övriga Borås.
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Skola och vård
I de befintliga parkeringstalen för skola görs en uppdelning mellan förskolor och skolor. I den
nya parkeringsnormen görs uppdelningen istället mellan de tre kategorierna förskola, grundskola
samt gymnasium och högre utbildning. Vård är en helt ny kategori.
För förskolor i centrum räknas det befintliga parkeringstalet fram genom en formel om 45 % av
de anställda plus 10 % av barnantalet. För förskolor i övriga Borås är formeln istället 60 % av de
anställda plus 15 % av barnantalet.
De nya parkeringstalen för förskolor är 35 % av antalet anställda plus 10 % av antalet barn i
centrumzonen och 45 % procent av antalet anställda plus 15 % av antalet barn för övriga Borås.
Minskningen bedöms vara ca 10 procent mot gällande parkeringsnorm.
För skolor i centrum räknas det befintliga parkeringstalet fram genom en formel om 45 % av de
anställda plus 15 % av antalet elever över 18 år. För skolor i övriga Borås är formeln istället 60 %
av de anställda plus 25 % av antalet elever över 18 år.
För grundskolor är de nya parkeringstalen 35 % av antalet anställda plus 1 % av antalet elever i
centrumzonen och 45 % av antalet anställda plus 1 % av antalet elever för övriga Borås.
Minskningen bedöms vara ca 4-11 procent mot gällande parkeringsnorm.
För gymnasium och högre utbildning är de nya parkeringstalen 35 % av antalet anställda plus 15
% av antalet elever över 18 år i centrumzonen och 45 % av antalet anställda plus 22,5 % av
antalet elever över 18 år för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca 5-13 procent mot
gällande parkeringsnorm.

Diskussion
Parkeringsreglerna är ett styrdokument som tillämpas i detaljplaner och bygglov, där de ställer
krav på hur många parkeringsplatser som ska anläggas och kopplas till den specifika fastigheten.
Det innebär att parkeringsreglerna endast tillämpas vid helt nya exploateringar alternativt vid
förändringar som kräver bygglov eller en ny detaljplan. Parkeringstalen berör med andra ord
endast en liten del av alla fastigheter i kommunen, uppskattningsvis 1-2 % av hela
fastighetsbeståndet per år. Förändringen av parkeringstalen kommer därför inte leda till snabba
förändringar av den samlade parkeringssituationen och parkeringsutbudet i kommunen, utan
snarare bidra till en gradvis förändring.
De föreslagna förändringarna av parkeringstalen innebär en ny inriktning i hur Borås Stad arbetar
med parkering vid nybyggnation. Parkeringsreglerna ska stödja kommunens arbete med
förtätning och mer hållbart resande. En viktig del i det arbetet är införandet av cykelparkeringstal
utöver talen för bilparkering. Ett bra utbud av cykelparkeringar vid bostäder och viktiga
målpunkter som arbetsplatser och butiker bedöms kunna stimulera cykling och stötta
kommunens mål om ökad cykling.
Tidigare parkeringstal har utgått ifrån bilinnehavet och har försökt tillgodose parkering även för
en viss ökning av bilinnehavet. Parkeringstalen styrdes på så sätt av en förväntad efterfrågan. De
nya parkeringstalen är istället målstyrda och har stadens visions- och måldokument som
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utgångspunkt. Det innebär att parkeringsreglerna utgår från den vision och de målsättningar
Borås har för stadens utveckling och vilken långsiktig förändring av mobilitetsbeteendet som
eftersträvas.
Den största förväntade effekten av parkeringsreglerna är att antalet nya parkeringsplatser bättre
anpassas till behoven och att byggkostnaderna därmed kan sänkas vilket ger positiva effekter på
nybyggnation i Borås. Detta uppnås i viss mån genom de nya, sänkta talen, men i än större
utsträckning genom en större flexibilitet i användningen och ökade möjligheter att sänka talen om
det tillåts utifrån fastighetens specifika förutsättningar. Vidare ger den erbjudna flexibiliteten
fastighetsägarna ett incitament att själva aktivt undersöka och införa åtgärder för att förändra
mobilitetsbeteendet och behovet av egen bil. En viktig förändring mot tidigare är också att redan
befintliga men underutnyttjade parkeringsplatser kan användas för att uppfylla parkeringstalens
behov. Därmed blir det möjligt att mer effektivt utnyttja redan gjorda investeringar och
effektivisera markanvändningen, vilket förväntas underlätta den önskade förtätningen av staden.
De föreslagna förändringarna är dock försiktiga och i linje med vad fastighetsägare och
företrädare för parkeringsbolaget har beskrivit som dagens efterfrågan, för att undvika alltför
radikala förändringar som kan skapa acceptansproblem och tillgänglighetsproblem. Talen i
förslaget är minimital, vilket innebär att det är fritt för exploatörer att bygga fler parkeringsplatser
när så önskas om platsen finns och det ryms inom detaljplanens bestämmelser. Därmed kommer
frågan om parkering fortsatt att vara i hög grad marknadsstyrd.
Under arbetsprocessen har ett antal övergripande synpunkter framförts. Det finns en oro över att
parkeringsplatserna för bil i för hög grad ska minskas, vilket i så fall skulle kunna leda till färre
besök i t.ex. stadskärnan. Det finns ett fortsatt stort behov av besöksparkering i centrum, då
dessa parkeringsplatser är kopplade till flera funktioner och flera fastigheter. Det finns också en
oro över att minskningar av boendeparkeringarna genom lägre parkeringstal gör att fler boende i
centrum väljer att utnyttja gatumarksparkering och övrig parkering som är avsedd i huvudsak för
besökare. Med hänsyn till det har det inkommit önskemål om att från kommunens sida se över
parkeringsfrågan i stort med fokus på till exempel tidsbegränsningar, parkeringskostnader och ett
eventuellt parkeringsledningssystem i centrum. Dessa frågor har dock inte varit möjliga att
behandla i parkeringsreglerna.
Som en del i det nya förslaget görs en uppdelning mellan riktlinjer för parkering och
parkeringsregler. Borås Stads arbetssätt och ställningstaganden i övergripande parkeringsfrågor
kan i framtiden föras in i revideringar av Borås Stads riktlinjer för parkering.

Sammanfattande kommentar till konsekvensanalys
Trivector har tagit fram en konsekvensanalys av remissförslaget till ny parkeringsnorm för Borås
stad. Nedan ges en sammanfattande kommentar till de aspekter och synpunkter som lyfts i
konsekvensanalysen, samt hur dessa synpunkter beaktas i det nya förslaget till parkeringsregler.

Cykel- och bilparkering
Cykelparkeringstalen bearbetas och sänks för framförallt bostäder. Vissa av bilparkeringstalen
justeras så att de stämmer bättre överens med redovisat behov samt i jämförelse med varandra.
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Exempelvis höjer vi bilparkeringstalen för kontor, sänker parkeringstalen för hotell i centrum och
ändrar så att parkeringstalen för anställda på skolor räknas lika för alla årskurser. Några av
kategorierna förtydligas och justeras så att det blir tydligt vad som ingår. Exempelvis förtydligas
kategorin gruppboende så att äldreboende ingår. Det är också förtydligat i några fall där det kan
vara lämpligt med särskilda utredningar, såsom vid större handelsetableringar. Beräkningen av biloch cykelparkeringstal fortsätter att utgå ifrån BTA i flera kategorier.
Andelen cykelparkeringsplatser som ska finnas nära entrén blir större och avståndet för dessa
platser minskas. Det sätts också ett maximalt avstånd för resterande andel cykelparkeringsplatser.
De maximala avstånden till bilparkering minskas för verksamheter i centrum. Vård särskiljs och
parkeringsplatserna ska för denna kategori anläggas i direkt anslutning till verksamheten.

Reduceringsmöjligheter
Reduceringsmöjligheterna ordnas i åtgärdspaket för bostäder respektive verksamheter med 15,
20, 25 alternativt 40 % reducering. Åtgärder som är beroende av varandra knyts därmed ihop och
det sätts ett tak för maximal reducering. Om byggherren önskar reducera ytterligare ställs krav på
en särskild utredning som redovisar hur parkeringsfrågan avses lösas i det specifika fallet.
Tillgänglighet med kollektivtrafik särskiljs från åtgärdspaketen och ses istället som en
grundförutsättning för projektets lokalisering.
Beräkningsmodellen för samnyttjande ändras och förtydligas för när och hur samnyttjande kan
tillämpas. Beräkningsmodellen utgår ifrån uppskattad beläggningsgrad för olika kategorier vid
olika tillfällen på dygnet. I och med den nya beräkningsmodellen sänks också taket för hur
mycket reducering som är möjlig vid samnyttjande.
I parkeringsreglerna regleras inte huruvida parkeringsköp för bil eller cykel är möjligt eller inte.
Parkeringsköp för bil ligger som en separat fråga och kommer tillsvidare att fortsätta erbjudas.
Parkeringsköp för cykel erbjuds inte i dagsläget och en modell för hur det ska gå till föreslås
utredas innan en eventuell implementering.
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BILAGA 3 – REMISSREDOGÖRELSE
I nedanstående remissredogörelse presenteras en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. De synpunkter som är likadana eller i mycket liknar varandra har slagits samman och grupperats utifrån olika teman för att även kunna samla liknande svar och ställningstaganden.
Avstår
yttrande
/inget svar

Ingen
erinran

S01 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
S02 Västra Götalandsregionen

Synpunkter
x

x

S03 Trafikverket Region Väst

x

S04 Västtrafik

x

S05 Polismyndigheten i Västra Götaland

x

S06 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

x

S07 Borås Naturskyddsförening

x

S08 Cykelfrämjandet

x

S09 Hyresgästföreningen

x

S10 Kommunstyrelsen

x

S11 Miljö- och konsumentnämnden

x

S12 Tekniska nämnden

x

S13 Fritids- och folkhälsonämnden

x

S14 Lokalförsörjningsnämnden

x

S15 Stadsdelsnämnd Väster

x

S16 Stadsdelsnämnd Norr

x

S17 Stadsdelsnämnd Öster

x

S18 Arbetslivsnämnden

x

S19 Kulturnämnden
S20 Servicenämnden

x
x

S21 Sociala omsorgsnämnden

x

S22 Utbildningsnämnden
S23 Ungdomsrådet

x
x

S24 Centrala pensionärsrådet
S25 Näringslivsrådet

x
x

S26 Kommunala funktionshinderrådet

x

S27 Borås Energi och Miljö AB

x

S28 Borås Elnät AB

x

S29 Borås kommuns Parkerings AB

x

S30 Borås Lokaltrafik AB

x

S31 BoråsBorås

x

S32 Borås City

x

S33 Centrumledning Knalleland

x

S34 Företagarna i Borås, FB

x

S35 Viareds företagarförening

x

S36 Akademiska Hus

x

S37 Fastighetsägarna Borås

x

S38 Centrumfastigheter i Borås Stad

x

S39 Västfastigheter

x

S40 Järngrinden

x

S41 PEAB

x

S42 HSB

x

S43 Riksbyggen

x

S44 Borås Djurpark AB

x

S45 AB Bostäder i Borås

x

S46 Fristadbostäder

x

S47 AB Sandhultsbostäder

x

S48 AB Toarpshus

x

S49 Viskaforshem AB

x

S50 Industribyggnader i Borås AB

x

S51 Inkubatorn i Borås AB

x

S52 Textile Fashion Center

x

S53 Socialdemokraterna

x

S54 Vänsterpartiet

x

S55 Miljöpartiet

x

S56 Moderaterna

x

S57 Centerpartiet

x

S58 Folkpartiet

x

S59 Kristdemokraterna

x

S60 Sverigedemokraterna

x

Övriga
S61 Sunfleet

x

S62 Näringslivsenheten

x

Synpunkter
Positiva synpunkter
Kulturnämnden, AB Bostäder, Västtrafik, Lokalförsörjningsnämnden, Industribyggnader i Borås AB, Länsstyrelsen

Det är positivt att rådande parkeringsnorm ses över.

Trafikverket, Stadsdelsnämnden väster, Tekniska nämnden

Det är positivt att parkeringsnormen utgår ifrån visioner och mål.

Västtrafik, Centerpartiet

Det är positivt att parkeringstalen sänks då det förväntas leda till ökat byggande samt resande
med kollektivtrafik.

AB Bostäder, Riksbyggen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Sunfleet, Näringslivsenheten

Det är positivt att parkeringsnormen är flexibel och tillåter reduceringsmöjligheter såsom samutnyttjande, MM-åtgärder samt bilpool.
AB Bostäder, Riksbyggen, Tekniska nämnden

Det är positivt att framhålla cykeln som viktigt färdmedel och att införa cykelparkeringstal.
Moderaterna, Näringslivsenheten

Det är positivt att centrumzonen utökas.
AB Bostäder, Riksbyggen

Det är positivt att skilja på vanliga lägenheter och smålägenheter.
Tekniska nämnden

Det är positivt att återkommande aktualitetsprövning av normen ska ske.

Styrdokumentets upplägg
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser att dokumentet ska delas upp där Kommunfullmäktige i fortsättningen
ska hantera riktlinjer på en övergripande nivå. De mer detaljerade frågorna ska sedan delegeras till
Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till ett tvådelat dokument, riktlinjer samt regler, samt översänder det till Kommunstyrelsen
för vidare handläggning. Kommunstyrelsen kommer därefter be Kommunfullmäktige att anta
riktlinjer för parkering, som innehåller övergripande ställningstaganden om hur parkering ska
anordnas vid stadsplanering. Därutöver ge delegation till Samhällsbyggnadsnämnden att anta en
parkeringsnorm (regler) som bygger på de nyantaga riktlinjerna men som har en detaljerad nivå,
anpassad för nämndens myndighetsutövning. Denna uppdelning bedöms dessutom kunna leda
till snabbare beslutsprocesser vid framtida uppdateringar av dokumenten.
Kommentar:

Dokumentet har delats upp och består nu av ”Borås Stads riktlinjer för parkering” som avses
antas av Kommunfullmäktige respektive ”Borås Stads parkeringsregler” som avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. I riktlinjerna anges en övergripande bild av hur Borås Stad ställer sig i
parkeringsfrågor medan parkeringsreglerna innehåller de detaljerade parkeringstalen, zonindelning, åtgärder för reducering m.m.

Flexibilitet, avsteg, vidare tolkning
AB Bostäder, Fastighetsägarna Borås

Det finns behov av att ha ett större tolkningsutrymme och flexibilitet av parkeringstalen baserat
på målgrupp (t.ex. äldre, studenter, trygghetsboenden) och andra särskilda skäl eller omständigheter. Framförallt bör större flexibilitet och tolkningsutrymme gälla för cykelparkering.
Kommentar:

Äldreboenden och trygghetsboenden faller inom ramen för kategorin ”gruppboende” vilket har
förtydligats i texten. För denna kategori ställs lägre krav på både bilparkering och cykelparkering.
Studentbostäder ryms ofta inom kategorin Smålägenheter där det ställs lägre krav på bilparkering.
Avsteg från parkeringsreglerna ska ske enbart i undantagsfall. I de fall avsteg blir aktuellt ska
byggherren redovisa en parkeringsutredning som klargör hur parkering avses lösas i projektet.

Parkeringsreglerna har kompletterats med information om vilka krav som ställs på en sådan utredning.

Konsekvensanalys och bedömningar
Moderaterna, Kulturnämnden, Tekniska nämnden

Innan gällande normer för parkering kan sänkas finns det ett behov av att göra konsekvensanalyser av samtliga tal, sänkningar och reduceringsmöjligheter. Det behöver också göras bedömningar av nuvarande parkeringsbehov samt förslagets effekter på framtida parkeringsbehov.
Kommentar:

En konsekvensanalys av remissförslaget har tagits fram. Konsekvensanalysen visar att föreslagna
parkeringstal i de flesta fall är rimliga i förhållande till nuvarande och förväntat bilinnehav och
parkeringsbehov. I övriga fall har parkeringsreglerna reviderats utifrån de slutsatser som framkommit i konsekvensanalysen. Dvs. parkeringstal har reglerats uppåt respektive nedåt i de fall där
konsekvensanalysen visat det lämpligt.
Näringslivsenheten

Innan normen antas bör en konsekvensanalys av övriga, strategiska parkeringsfrågor tas fram.

Kommentar:

I den konsekvensanalys som tagits fram för remissförslaget tas några av de övergripande parkeringsfrågorna upp. Exempelvis lyfts i analysen vikten av en övergripande inriktning för hur parkering ska regleras. Som ett resultat har parkeringsnormen delats upp och blir istället ”Borås Stads
riktlinjer för parkering” samt ”Borås Stads parkeringsregler”. I riktlinjerna anges övergripande
målsättningar medan reglerna tar upp detaljer såsom parkeringstal och zonindelning. Båda styrdokumenten ska ses över och revideras minst vart fjärde år vilket gör det möjligt att anpassa dokumenten och föra in ytterligare inriktningar löpande i framtiden. Ytterligare konsekvensanalyser
eller policydokument kommer inte att tas fram inför antagande av riktlinjer och parkeringsregler,
men behovet av en tydligare, övergripande inriktning i parkeringsfrågor har poängterats och en
fortsatt diskussion kring detta bör föras inför kommande revideringar.
Tekniska nämnden

Det finns behov av en parkeringspolicy som anger hur vi styr mot Borås Stads vision och mål för
ett hållbart resande.
Kommentar:

Se kommentar ovan.

Kollektivtrafik, cykelinfrastruktur och barriärer
Västtrafik

Lyft in kollektivtrafiken och parkeringsnormens påverkan på denna på ett tydligare sätt.
Kommentar:

En intention i parkeringsreglerna är att fler ska välja andra färdmedel än bilen. Parkeringsreglerna
har i sig ingen starkt styrande verkan, men i reglerna gagnas de bostäder och verksamheter som
ligger i närhet till god kollektivtrafik genom att de kan anlägga färre parkeringsplatser. En intention är att parkeringsreglerna har effekten att fler väljer att använda sig av kollektivtrafiken.

Stadsdelsnämnden norr

En uppdatering av parkeringsnormen bör ha koppling till utveckling av kollektivtrafik och cykelvägar. Det finns dessutom en osäkerhet i tillgänglighet med kollektivtrafik över tid eftersom kollektivtrafiken styrs av regionen.
Kommentar:

I parkeringsreglerna ges möjlighet att minska antalet parkeringsplatser om tillgängligheten med
kollektivtrafik är god. Utgångspunkten är att kollektivtrafiken i de lägen där dessa krav uppfylls är
relativt bestående. Hur väl detta fungerar bör dock utvärderas och eventuellt kompletteras inför
framtida revideringar av parkeringsreglerna.
Det är också riktigt att det krävs fler aspekter än cykelparkering för att öka andelen resor som
görs med cykel. För övrig infrastruktur såsom cykelvägar i och in till centrum pågår kontinuerligt
arbete med förbättringar i Borås Stad. Det är dock inget som kan regleras i parkeringsreglerna.
Centrala pensionärsrådet

Minskning av antal parkeringsplatser förutsätter att lokal kollektivtrafik fungerar.
Kommentar:

Se kommentar ovan.
Naturskyddsföreningen

Om cykelåkandet skall öka krävs även en förbättring av infrastrukturen för cyklarna i och in till
centrum.
Kommentar:

Se kommentar ovan.
Trafikverket

Barriärer och upplevt avstånd till centrum behöver bearbetas för ett minskat bilberoende i praktiken.
Kommentar:

Arbetet med att minska barriärer och upplevt avstånd pågår kontinuerligt genom stadsbyggnadsprocesser och utveckling av t.ex. gång- och cykelinfrastruktur. Det är ett arbete som måste pågå
parallellt med revidering av riktlinjer och parkeringsregler. Parkeringsreglerna skapar möjlighet att
reducera bilparkeringsplatserna i de lägen där det är önskvärt och möjligt för att underlätta arbetet för en större andel hållbara resor.

Cykelparkering och cykelparkeringstal
AB bostäder, Riksbyggen

Cykelparkeringstalen är för höga. De bör sänkas för alla användningar, men framförallt för bostäder för äldre och trygghetsboenden.
Kommentar:

Cykelparkeringstalen för bostäder har sänkts något. Cykelparkeringstalen är dessutom tvådelade,
vilket innebär att endast en viss andel av parkeringsplatserna som krävs ska finnas inom 35 meter
från entrén. Resterande andel ska finnas inom 50 meter men kan ges utrymme för i exempelvis
vanliga förråd. Äldre- och trygghetsboenden ryms inom kategorin Gruppboende där det ställs
andra krav på antal bilparkeringsplatser.

Moderaterna

Det bör ej finnas en cykelparkeringsnorm.
Kommentar:

I målsättningar för kommunen och Borås vision 2025 anges att Borås Stad ska sträva efter en
större andel hållbara resor. Det innebär att kommunen måste arbeta för att öka möjligheterna för
exempelvis cykling. Genom att ställa krav på att cykelparkeringsplatser anläggs kan parkeringsreglerna ses som ett verktyg för att arbeta i riktning mot målsättningar och visionen.
Trafikverket

Ställ tydligare krav på avstånd etc. för det tvådelade cykelparkeringstalet. Det är eventuellt för lite
att endast 25 % av platserna behöver finnas inom 50 meter från entrén. Det är också en brist att
det för övriga 75 % av cykelparkeringsplatserna saknas maximalt avstånd helt.
Kommentar:

Avstånden till cykelparkering har ändrats så att en tredjedel måste placeras inom 35 meter från
entrén. Övriga platser måste placeras inom 50 meter.
Tekniska nämnden

Det bör ej finnas möjlighet till cykelparkeringsköp.
Kommentar:

För att undvika oordnad och osammanhängande parkering i centrala Borås krävs att kommunen
arbetar för att ordna gemensamma parkeringsanläggningar för besökande. Genom att erbjuda
cykelparkeringsköp skapas möjligheter att bekosta sådana anläggningar. Cykelparkeringsköp behandlas inte i riktlinjer eller parkeringsregler. Däremot bör möjligheten utredas och eventuellt
skapas i framtiden. Det ligger dock som en separat fråga.

Reduceringsmöjligheter
Moderaterna

Det bör ej gå att minska bilparkering tack vare anläggning av cykelparkering.
Kommentar:

Möjligheten att reducera bilparkeringstalen enbart tack vare anläggning av cykelparkering har
tagits bort. Istället regleras liknande åtgärder i åtgärdspaket. I åtgärdspaketen ställs flera krav som
måste uppfyllas för att kunna reducera.
Sunfleet

Ställ tydligare/ökade krav på bilpool. Om kraven uppfylls är det möjligt att sänka upp till 30 %.
Kommentar:

Kraven på bilpool har skärpts genom att reduceringsmöjligheterna har samlats i åtgärdspaket. För
att få reducering tack vare bilpool ställs även krav på t.ex. tillgänglighet med kollektivtrafik och
marknadsföring.
Miljö- och konsumentnämnden

Om bilpool ska användas som skäl för reducering bör boende i en fastighet ha god tillgänglighet,
eller allra helst mycket god tillgänglighet, till kollektivtrafik.
Kommentar:

Se kommentar ovan.

Miljö- och konsumentnämnden

Förtydliga om krav för tillgänglighet med kollektivtrafik ska uppfyllas även sommartid.
Kommentar:

Kraven för tillgänglighet med kollektivtrafik gäller inte för sommartid. Kollektivtrafiken anpassas
sommartid till förändrade resvanor och därmed ett förändrat behov. Tidtabeller bör således anses
vara anpassade och följa specifika områdens utveckling och behov. I de fall där kollektivtrafiken i
vanliga fall uppfyller kraven för god tillgänglighet bör kollektivtrafiken även sommartid anses
tillräcklig även om det under en period hamnar under kravnivån som ställs i parkeringsreglerna.
Parkeringsreglerna har förtydligats så att det framgår att det är ordinarie tidtabell som gäller.
Miljö- och konsumentnämnden

Förtydliga vilka typer av verksamheter/anläggningar som kan använda realtidsinformation om
avgångstider och skyltning till kollektivtrafikplatsen för reducering av parkeringstalet. Det är en
åtgärd som är mer lämplig exempelvis för handel än för flerbostadshus.
Kommentar:

Reduceringsmöjligheterna har skärpts och samlats i åtgärdspaket för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Åtgärdspaketen är anpassade och specificerade efter vilka användningar som
kan reducera enligt dem.
Länsstyrelsen

Skapa reduceringsmöjlighet vid förskola och vård i centrum om barnvagnsparkering anläggs.
Kommentar:

Samtliga reduceringsmöjligheter har samlats i åtgärdspaket. För att åtgärdspaketen ska vara flexibla och tillämpliga för flera olika typer av verksamheter är det svårt med en så specifik reduceringsmöjlighet som föreslås med barnvagnsparkering. För förskola och vård finns i dagsläget ett
fortsatt stort behov av parkeringsplatser vilket gör att reducering för dessa verksamheter i den här
revideringen ges med viss försiktighet. En fortsatt diskussion kring en sådan reduceringsmöjlighet
kan dock föras inför framtida revideringar.
Tekniska nämnden

Det bör införas ett tak för hur stor reduktion som kan ges, och reduktion bör i ett inledningsskede tillämpas med försiktighet.
Kommentar:

Reduceringsmöjligheterna har begränsats och samlats i olika åtgärdspaket med olika grader av
reducering. Det innebär att reduceringen begränsas i storlek beroende av vilka åtgärder som
byggherren väljer att göra. Största möjliga reducering enligt åtgärdspaketen är 40 %. Om byggherren önskar reducera ännu mer och således göra avsteg från reglerna krävs särskilda utredningar.

Avstånd, zonindelning
Moderaterna, Kulturnämnden

Fågelvägen är ej ett rättvisande mått och samtliga avstånd till bilparkering och kollektivtrafik är
för långa. Framförallt gäller det för vårdinrättningar där avståndet bör vara max 100 meter till
parkeringsplats.

Kommentar:

Fågelvägen används för att underlätta tillämpningen av parkeringsreglerna. Avståndet för verksamheter i centrumzonen har dock kortats ner och för vård gäller att parkering ska anläggas i
direkt anslutning till verksamheten.
Trafikverket

Samordna avstånd till bilparkering och kollektivtrafik, så att det ska vara lika långt eller kortare till
hållplats för kollektivtrafik som till en gemensam parkeringsanläggning. Detta skulle öka attraktiviteten för kollektivtrafiken i förhållande till bilen.
Kommentar:

Avstånden har justerats så att avståndet till kollektivtrafik i centrumzonen är kortare än till bilparkering. Det gäller dock inte för vård där parkering oavsett zon ska anordnas i direkt anslutning till
verksamheten. I övriga Borås tillåts något längre avstånd till kollektivtrafik.
Västtrafik

Lägg till en mellannivå mellan ”Centrum” och ”övriga Borås” eftersom stadens arbete med nybyggnation och förtätning inte bara omfattar centrum utan även andra stadsdelar med väldigt god
kollektivtrafik.
Kommentar:

Eftersom kollektivtrafiken i större utsträckning utvecklas i specifika stråk snarare än i zoner behålls indelningen ”centrum” och ”övriga Borås”. Övriga områden kan istället gynnas genom möjligheten att sänka parkeringstalen utifrån dess läge med god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Reduceringsmöjligheten avseende tillgänglighet med kollektivtrafik har förtydligats och ses som
en förutsättning för platsen istället för att ligga inom ramen för åtgärdspaketen för reducering.

Bilparkeringstal
Moderaterna

Parkeringsnormen för bostäder bör inte sänkas därför att det är oklart om det framtida parkeringsbehovet då kommer kunna tillgodoses av byggherrarna.
Kommentar:

De nya parkeringsreglerna är målstyrda istället för att vara baserade på aktuellt bilinnehav. En
målsättning för Borås Stad är att på sikt öka andelen hållbara resor. I konsekvensanalysen som
tagits fram konstateras att de sänkningar som görs är rimliga i förhållande till både befintligt och
förväntat framtida bilinnehav. Parkeringsreglerna ställer minimumkrav vilket innebär att det är
tillåtet att anlägga fler parkeringsplatser än reglerna kräver om det skulle finnas behov av det.
Stadsdelsnämnden norr

En minskning av parkeringsplatser får inte leda till en försämrad tillgänglighet för föräldrar och
anhöriga vid skolor, äldreomsorg m.m.
Kommentar:

Minskningen av parkeringsplatser är baserad på övergripande målsättningar om att på sikt öka
andelen hållbara resor. Parkeringsreglerna ställer minimumkrav vilket innebär att det är tillåtet att
anlägga fler parkeringsplatser än reglerna kräver om det skulle finnas behov av det.

Trafikverket

På grund av höga kostnader anläggs ofta inte fler parkeringsplatser än vad miniminivåerna kräver.
Detta gäller framförallt vid exploatering av attraktiv mark i centrala lägen. Maximinivåer kan därför övervägas som ett sätt att hålla nere antalet parkeringsplatser.
Kommentar:

Under processen har maximinivåer diskuterats. Det har dock framförts önskemål om en fortsatt
stor flexibilitet efter marknadens behov. Det är därför inte aktuellt att i parkeringsreglerna införa
maximinivåer. En fortsatt diskussion kring sådana begränsningar bör dock föras inför framtida
revideringar.
Moderaterna

Parkeringstalen för motell är för låga, då motellets gäster i hög utsträckning kan antas vara bilburna.
Kommentar:

Parkeringsreglerna ställer minimumkrav vilket innebär att det är tillåtet att anlägga fler parkeringsplatser än reglerna kräver om det skulle finnas behov av det. Vid anläggning av motell, i exempelvis bilorienterade lägen, kan det faktiska behovet av platser utredas och vara vägledande.
Tekniska nämnden, Moderaterna

Beakta antalet anställda för besöksverksamhet.
Kommentar:

Formeln för uträkning av platsbehovet för besöksverksamhet är baserad på antalet besökare, men
reglerar inte hur stor andel av platserna som är avsedda för de anställda respektive de besökande.
Antalet anställda på besöksverksamheter bör anses rimma med antalet besökare som förväntas.
Stadsdelsnämnden norr

Komplettera med besöksparkering för grundskolor. För förskolor med 20-40 barn i centrum
behövs 4 platser för besöksparkering.
Kommentar:

I parkeringsreglerna regleras inte hur stor andel av parkeringsplatserna som ska användas för besök respektive för de anställda. Talet räknas fram utifrån en formel baserad på anställda och besökare men där det sedan är upp till verksamheten att fördela platserna. För grundskolor räknades i remissförslaget det totala parkeringsbehovet fram genom att enbart utgå ifrån de anställda.
Reglerna har förtydligats genom att även ta med hur många elever som går på skolan i beräkningen. Procenttalet för anställda har således minskat något. Även för förskolor räknas det sammanlagda behovet fram genom att utgå från både antal anställda och antal barn. Parkeringsreglerna
anger att det krävs minst 2-4 platser för en förskola i centrum med 20-40 barn (enbart räknat på
antal barn, ej antal anställda). Parkeringsreglerna anger dock miniminivåer vilket innebär att fler
parkeringsplatser kan anläggas om det anses finnas ett behov av det.
Trafikverket

Det är eventuellt för högt med 40 % bilparkering för anställda på grundskola.
Kommentar:

Reglerna har förtydligats genom att även ta med hur många elever som går på skolan i beräkningen. Procenttalen har minskats till 35 % för anställda i alla årskurser i centrumzonen.

Tekniska nämnden

Vid förskolor är det ofta problem med angöring av biltrafik vid lämning och hämtning av barn.
Då trafikproblemen uppträder dagligen känns det fel att minska på kraven på parkeringsplatser.
Snarare bör nu gällande norm skärpas.
Kommentar:

Vid förskolor är det viktigt att i detaljplane- och bygglovskedet se till att angöring kan ske på ett
lämpligt sätt. Parkeringsreglerna anger miniminivåer vilket innebär att fler parkeringsplatser kan
anläggas om det anses finnas ett behov av det. Det är dock viktigt att även vid förskolor arbeta
för att en ökad andel resor sker med hållbara färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik i
enlighet med de mål som Borås Stad satt upp. Sänkta tal i parkeringsreglerna kan exempelvis
skapa ökade möjligheter att anlägga förskolor i en tätbebyggd innerstad.
Stadsdelsnämnden norr

Teknisk utveckling från fossilbränslefordon till eldrivna bilar är på gång, vilket gör att en minskning av biltrafik p.g.a. koldioxidutsläpp troligen inte kommer att infinna sig. Detta bör man beakta i parkeringsnormen.
Kommentar:

En målsättning för Borås Stad är att förtäta centrum med fler bostäder. Genom den målsättningen är det inte enbart utsläpp från fossilbränsledrivna fordon som utgör problematik. Bilar, oavsett
vilket bränsle de använder, tar stora ytor i form av gator och parkering i anspråk. För att göra det
möjligt att bygga fler bostäder och göra innerstaden tätare är det nödvändigt att bilen får ta
mindre plats. Att parkeringsreglerna siktar mot en minskad bilanvändning och en större andel
hållbara resor såsom gång, cykel och kollektivtrafik är därför önskvärt ur fler aspekter.
Tekniska nämnden, Moderaterna

Det är tveksamt med BTA som mått. Ta hänsyn till användningsområde, bostadsenheter, antal
anställda etc.
Kommentar:

För kategorierna bostäder, handel och kontor och verksamheter behålls måttet BTA för att underlätta hantering och tolkning av parkeringsreglerna. I konsekvensanalysen som tagits fram redovisas att nivåerna ligger på en rimlig nivå i förhållande till jämförbar statistik över exempelvis
bostadsstorlekar, bilinnehav och personaltäthet.
Moderaterna

Sätt 2 bilparkeringsplatser som lägsta krav för småskalig verksamhet i bostadskvarter.
Kommentar:

Kategorin småskalig verksamhet i bostadskvarter är skapad bland annat för att öka möjligheterna
till funktionsblandning i staden. För att inte hämma denna möjlighet är kravet på parkeringsplatser satt väldigt lågt. Ett krav för att kategorin ska tillämpas är att det är en verksamhet som har få
besökare, dvs. 1-5 personer åt gången.

Fler/andra typer av tal
Fritids- och folkhälsonämnden

Det är viktigt att det finns tillräckligt med parkeringsplatser och bra kollektivtrafik vid idrottsanläggningar och friluftsområden.

Kommentar:

Parkeringsreglerna tillämpas enbart vid nybyggnation och förändringar som kräver ny detaljplan
eller bygglov. Parkeringsreglerna anger miniminivåer vilket innebär att fler parkeringsplatser kan
anläggas om det anses finnas ett behov av det. För större idrottsanläggningar och friluftsområden
rekommenderas särskilda utredningar där platsspecifika förutsättningar och möjligheter tas med i
beräkningen.
Länsstyrelsen

Beräkningsgrunder för pendelparkeringar behandlas inte i normen. Nyckeltal för olika kollektivtrafiknära lägen bör tas fram.
Kommentar:

Arbetet med att anlägga pendelparkeringar i kommunen bör göras i samband med planering och
utveckling av befintliga respektive eventuella framtida kollektivtrafiksatsningar. Det är därför
svårt att i parkeringsreglerna ange specifika nyckeltal för olika lägen. Vid anläggning av pendelparkeringar rekommenderas särskilda utredningar där platsspecifika förutsättningar och möjligheter tas med i beräkningen.
Centrala pensionärsrådet

Det finns ett behov av destinerade parkeringsplatser för äldre som kör bil. Dessa parkeringsplatser bör ligga i nära anslutning till torghandel, centrumbutiker, utbud av kultur/fritid m.m. som
normalt är tillgängliga för alla i kommunen.
Kommentar:

I parkeringsreglerna regleras inte hur stor andel av parkeringsplatserna för bil som ska vara ämnade åt respektive användargrupp för en kategori (t.ex. rörelsehindrade, anställda eller besökare).
På grund av svårigheter att kontrollera vem som använder ett fordon är det inte heller möjligt att
reglera parkeringsplatser så att de enbart är ämnade för äldre.
Centrala pensionärsrådet

Behandla grupper som använder handikapphjälpmedel såsom permobiler, batteridrivna trehjulingar, mopedbilar m.m. likvärdigt med övriga grupper såsom cyklister.
Kommentar:

En likvärdig behandling i form av parkeringstal för handikapphjälpmedel är i dagsläget inte aktuellt. Ytor som är tänkta för cyklar bör kunna ersättas och/eller användas även för andra hjälpoch färdmedel. Detaljstyrning av ytors disponering och funktion behandlas i respektive bygglov.

Parkeringsnormen behövs inte alls
Folkpartiet/Liberalerna

Det bör vara byggherren som vid byggnation själv bedömer behovet av parkeringsplatser. Parkeringsnormen bör därför avskaffas. Samtidigt bör boendeparkering inom centralorten införas.
Kommentar:

Alla kommuner har genom Plan- och bygglagen ett ansvar att se till att parkering ordnas i skälig
utsträckning. Att inte ha några parkeringsregler skulle göra att det faktiska ordnandet av parkeringsplatser blir osäkert. Det skulle sannolikt också leda till att frågan måste behandlas i varje enskilt fall, vilket riskerar att fördröja processerna att bygga nya bostäder och verksamheter. Det
finns därför ett fortsatt behov att från kommunens sida ta ställning till parkering. Parkeringsreglerna anger miniminivåer vilket innebär att fler parkeringsplatser kan anläggas om det anses finnas
ett behov av det. Parkeringsreglerna är också flexibla och erbjuder reduceringsmöjligheter i de fall

där parkeringsbehovet inte anses lika stort. Vid reducering ställer dock kommunen krav på en
motprestation från byggherren i form av t.ex. anläggande av bilpool, mobilitetsåtgärder m.m.
Kraven på motprestation hjälper till att verka för de långsiktiga mål om en större andel hållbara
resor som kommunen ställt upp bland annat i Vision 2025.

Övrigt
Sociala omsorgsnämnden

Det bör framgå hur funktionshinderperspektivet har beaktats vid utarbetandet av parkeringsnormen. Parkeringsnormen kan också vara mer konkret vägledande i den praktiska tillämpningen för
att skapa ökad tillgänglighet i staden för denna målgrupp.
Kommentar:

I parkeringsreglerna anges inte hur stor andel av parkeringsplatserna som ska vara ämnade för
rörelsehindrade. Anledningen är att detta regleras genom lagstiftning i bygglovskedet. Parkeringsreglerna ska fungera parallellt med gällande lagstiftning och bör därför inte behandla samma förutsättningar som lagen.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Framkomlighet för räddningsfordon och uppställningsplatser av stegfordon för fönsterutrymning
av bostadshus får inte försämras.
Kommentar:

Frågan kring framkomlighet för räddningsfordon behandlas inte i parkeringsreglerna. Hur parkering och övriga ytor ska disponeras måste istället behandlas i respektive detaljplane- alternativt
bygglovärende.
Borås Energi och Miljö

En ÅVS (återvinningsstation) i anslutning till handel bör ligga i absolut närhet till verksamheten
och vara tillgänglig både för dem som lämnar och hämtar avfallet. Detta innebär ofta att den mest
optimala platsen är i anslutning till parkeringsytan. En anvisad plats för ÅVS bör därför finnas
med tidigt i planprocessen.
Kommentar:

Frågan om placering för återvinningsstationer behandlas inte i parkeringsreglerna. Frågan behandlas istället i respektive detaljplane- alternativt bygglovärende.
Trafikverket

Förtydliga information om vad som gäller vid särskilda parkeringsutredningar.
Kommentar:

Parkeringsreglerna har förtydligats avseende krav och möjligheter till att göra särskilda parkeringsutredningar.
Trafikverket

Parkeringsköp finns formulerat för cykel, men beskrivs med andra begrepp för bil. Möjligen bör
skillnader och likheter förtydligas.
Kommentar:

I parkeringsreglerna anges att det är tillåtet med parkeringslösningar utanför den egna fastigheten.
Exempelvis kan byggherrar ordna parkeringsbehovet för bil i gemensamma anläggningar och
därmed göra en variant av parkeringsköp sinsemellan. Parkeringsköp av kommunen var i remiss-

förslaget borttaget som möjlighet, men har nu återinförts. Parkeringsköp för cykel och bil regleras
dock inte i riktlinjerna eller parkeringsreglerna, utan ligger som separata frågor.
Stadsdelsnämnden norr

En uppdatering av parkeringsnormen borde ta hänsyn till synpunkter från allmänheten och verksamheter.
Kommentar:

I arbetet med revideringen har dialog förts med byggherrar och representanter från näringslivet i
Borås. Löpande under processen har inriktning och målsättningar diskuterats och förankrats med
både tjänstemän och politiker. Förslag till ny parkeringsnorm har varit ute på remiss där remissinstanser och övriga haft möjlighet att lämna synpunkter.
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Förord

Borås Stad har under 2015 tagit fram förslag på en ny parkeringsnorm. Trivector
fick i december 2015 i uppdrag att bedöma förslagets rimlighet och analysera
konsekvenser av den nya normen. Karin Neergaard på Trivector har ansvarat för
analys och rapport och tagit hjälp av kollegorna Sebastian Fält, Caroline Mattsson och Hannes Englesson.
Kontaktperson i Borås har varit Paulina Bredberg och Anders Johansson.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Borås kommun växer stadigt. I november 2014 noterades en befolkningsnivå om
107 000 invånare, och tillväxttakten förväntas ligga på drygt 1 000 nya befolkningsinvånare per år. Enligt senaste befolkningsprognosen för kommunen väntas
befolkningen uppgå till drygt 111 000 invånare år 2018.
I takt med en växande befolkning och ett näringsliv under utveckling blir efterfrågan på exploaterbar mark allt större, och konkurrensen om tillgänglig och utvecklingsbar mark hårdnar. Samtidigt växer behovet av att använda centralt belägen mark så effektivt som möjligt, och då är det även viktigt att optimera användningen av befintligt trafiksystem och samtidigt erbjuda en god tillgänglighet
i staden som står i balans med övriga kvaliteter och funktioner i staden för en
långsiktigt hållbar utveckling.
Det är viktigt att trafiksystemet stödjer en balans mellan en tillgänglig och attraktiv stad med en hälsosam och ekologiskt hållbar stad. Utan en god tillgänglighet
till stadens samlade utbud så riskerar staden att dö. Samtidigt är hållbara transporter avgörande för såväl en ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbar stad
och därmed dess långsiktiga livskraft. Hur parkering hanteras är av central betydelse för hur denna balans ska kunna uppnås.
Borås kommun har därför under 2015 tagit fram förslag på ny parkeringsnorm,
som ska ersätta den gamla parkeringsnormen från 1998.
Det finns dock en osäkerhet kring vilka konsekvenser den nya parkeringsnormen
kan få. Borås önskar därför få en konsekvensanalys av föreslagen parkeringsnorm i förhållande till befintlig parkeringsnorm.

1.2 Syfte med denna rapport
Syftet med denna rapport är att analysera om föreslagen norm är rimlig och analysera tänkbara konsekvenser av den nya parkeringsnormen. Målet är att kommunen ska känna sig trygg med vad de kan förvänta sig och vilka eventuella
tänkbara negativa konsekvenser som skulle behöva beaktas/åtgärdas. Rapporten
innehåller därför avslutningsvis några rekommendationer till fortsatt arbete.
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2. Konsekvensanalys

2.1 Underlag till analys
Mål och visioner för Borås 2025
I Borås vision ”Borås 2025” finns inom målområde 6 (goda resvanor och attraktiva kommunikationer) följande två mål som berör framtidens färdmedelsfördelning:



Det är lätt att förflytta sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel.
Stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsystem.

I Borås miljömål för 2013-2016 anges följande etappmål under målet om minskad miljöpåverkan från trafiken:




Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
Bättre infrastruktur för cykling
Det finns laddstationer för elbilar

Det finns inga beslutade kvantifierade mål för andel resor med olika färdmedel,
vilket hade underlättat en jämförelse och konsekvensanalys. Däremot finns ett
mål om 20 % andel cykelresor i Cykelparkeringsstrategin. Det allra viktigaste är
dock att riktningen är tydlig och visionen om ett miljöanpassat transportsystem
antyder att bilen bör få en mindre roll och därmed bör parkeringsnormen bidra i
denna riktning. En parkeringsnorm för cykel kan bidra till målet om bättre infrastruktur för cykling.

Bostadsbyggandet i Borås
Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för bostadsbyggande. I dessa påtalas
att Borås ska växa samt att möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare
exploatering. Även vikten av en tätare bostadsbebyggelse, som bidrar till ett effektivare utnyttjande av t.ex. kollektivtrafik och fjärrvärme, tas upp. Några riktlinjer från Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram som berör p-normen:




Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt
långsiktigt hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och storlekar.
Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader
byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.
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Figur 2-1

Från Borås Stads Handlingsplan för bostadsbyggande 2015-2019.

Bil- och cykelandel 2014
Enligt en resvaneundersökning från 2014 görs 68 % av kommuninvånarnas resor
med bil och 4 % med cykel1. Den nationella resvaneundersökningen ger för
Borås kommun följande siffror: 67 % av alla resor som slutar i Borås görs med
bil (2 % med cykel), 74 % av alla arbetsresor som slutar i Borås görs med bil (4
% med cykel) och 66 % av alla Boråsbornas resor görs med bil (2 % med cykel).
Om man ser till andelen Boråsare som har färdbevis i kollektivtrafiken är trenden
ökande, från 2011 40 % till 2014 56 %. De flesta resor avser bussresor inom
Borås kommun. En stor del av arbetsresorna inom Borås sker inom kommunen,
77 %. Att främja cykel inom kommunen bör alltså ha en stor potential. Men andelen är låg idag. Cykelandelen bedöms ligga någonstans mellan 4 och 7 % idag.
Det lägre talet är resultatet från resvaneundersökningen och det högre är resultat
från cykelbarometern.

1

Västsvenska paketet, Resvaneundersökning 2014, 2015-10-19
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Bilinnehav 2014
Bilinnehavet i Borås kommun är enligt Bilpak 2014 totalt 498 bilar per 1000
invånare i kommunen (personbilar registrerade på fysiska personer+avställda+registrerade på företag). I den gamla centrumzonen är bilinnehavet totalt
378 bilar per 1000 invånare. Samma siffra gäller för den nya utvidgade zonen
som genomsnitt. I en centrumzon med stor konkurrens om ytor är de rimligt att
ingen hänsyn tas till avställda bilar utan att dessa förutsätts parkera utanför staden. Räknar man bort avställda bilar (13 %) och endast tar med leasade (7 %)
blir bilinnehavet i nya (och gamla) centrum zonen 0,34 bilar per invånare. Utanför centrumzonen ligger bilinnehavet på mellan 0,4 och 0,5 bilar per invånare
(exklusive avställda bilar). Högsta bilinnehavet finns i Dalsjöfors och Viskafors
med 0,47 bilar per invånare (registrerade på fysiska personer), vilket inräknat
leasade bilar blir ca 0,5 bilar per invånare.

Figur 2-2

Centrumzonen.

2.2 Analys av bilparkeringsnormen
Bilparkeringsnormen för bostad
Parkeringsnormen för bil är uppdelad på flerbostadshus, smålägenheter, gruppbyggda småhus och gruppboende. Det finns också möjlighet att reducera normen
med olika procenttal om åtgärder för hållbart resande genomförs.
Förslaget till p-norm för bil är för flerbostadshus 7 bilplatser per 1000 kvm BTA
i centrum och 11 i övriga Borås. Om man räknar med att 10 % är besöksparkering
innebär det att 6,3 respektive 10 platser är för de boendes behov. I Sverige bor
det i genomsnitt 2,1 personer per bostad och den genomsnittliga ytstorleken för
nybyggda bostäder är cirka 100 kvadratmeter2. Med antagande om att detta även
2

SCB, Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012
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gäller i Borås skulle det innebära att antalet p-platser med föreslagen p-norm blir
minst 0,3 platser per person i centrum och 0,48 platser per person i övriga Borås
(flerbostadshus). Detta kan jämföras med bilinnehavet idag (2014-12-31) som är
0,34 bilar per invånare i centrumzonen respektive 0,4-0,5 i övriga Borås. Normen
speglar alltså bra dagens genomsnittliga bilinnehav bra, se tabell nedan. Vi bedömer normen som ”lagom” för ett normalt minimi-värde. Bilinnehavet i centrumzonen varierar idag mellan som lägst 0,22 och som högst 0,4 bilar per invånare. Det finns med reduceringsmöjligheterna möjlighet till lägre tal, vilket det
bör finnas utrymme för i vissa fall, (med tanke på att det lägsta bilinnehavet ligger på 0,22). En särskild norm för smålägenheter som ger möjlighet till att bygga
färre p-platser om det rör sig om enrumslägenheter avsedda t.ex. för studenter,
bedöms också som bra då bilplatsbehovet för dessa grupper kan vara väsentligt
mindre än för andra. Denna norm kan dock i praktiken innebära en höjning för
en del av de här lägenheterna då studentlägenheter tidigare var undantagna från
normen. Däremot anser vi att reduceringsmöjligheterna bör ses över, se nedan.
Tabell 2-1 Bilparkeringsnormen för bostäder med jämförande nyckeltal.
Centrumzon
Typ

Flerbostadshus

Smålägenheter

Övriga Borås

Norm
(pl/1000
kvm BTA)

Motsvarar..

Jämför bilinnehav 2014
och mål

Norm
(pl/1000
kvm BTA)

Motsvarar..

Jämför bilinnehav 2014
och mål

7

0,7pl/lgh

0,34 bilar/inv.

11

0,96 pl/lgh

0,3 pl/boende

(Lägst: 0,22Högst: 0,40
bilar/inv)

0,4-0,5 bilar/inv. (även
småhus)

3 eller minst
0,1 bpl/lgh

Minst 0,1/lgh

0,48 pl/boende

Mål saknas.

Mål saknas.

Minst 0,1
pl/boende
Gruppbyggda
småhus

8

0,8pl/lgh
0,34 pl/boende

11

1,1 pl/lgh
0,47 pl/boende

Reduceringsmöjligheter
För bostäder är det möjligt att få reducerade krav på bilparkering utifrån kollektivtrafiktillgänglighet, cykelåtgärder, MM-åtgärder, bilpool och samnyttjande.
För varje åtgärd anges en minskning. Vi har tolkat det som att det kan vara möjligt att lägga ihop samtliga och då få upp till -50 % reducering (kollektivtrafik 10 %, bilpool-20 %, MM-åtgärder -10 %, Cykelåtgärder -10 %). Detta är en
mycket kraftig reducering. Tillämpas den fulla reduceringen på flerbostadshus i
centrum skulle det innebära 0,15 platser per boende och för övriga Borås 0,24
platser per boende. Denna effekt känns orimligt stor.
Då dessa åtgärder samverkar föreslår vi att åtgärderna dels läggs ihop till ett eller
flera tydliga åtgärdspaket, dels att ett tak läggs in. I Lund har man t.ex. ett bil-

6
Trivector Traffic

poolspaket som kan ge reduktion med 20-30% på p-normen och ett bilfritt boende-paket som ger 95 % reduktion. I Trelleborg har man också ett tak på max
30 % reduktion. Mixen av åtgärder är viktig. Ett effektfullt åtgärdspaket innehåller både infrastruktur (kollektivtrafik, cykel-P, bilpool), ekonomiska incitament
(p-avgifter) och information och marknadsföring.
Med tanke på att normen är flexibel så finns det inte så stor risk att normen blir
för hög. Viss risk att den blir för låg finns dock om man tillämpar reducering med
50 %.

Förslag åtgärdspaket
I kapitel 3 ges förslag på åtgärdspaket för att reducera parkeringstalen.

Verksamheter
Verksamheter har delats upp i kontor, småskalig verksamhet i bostadskvarter,
industri och lager, livsmedelshandel, övrig handel, samt flera kategorier för skola
och vård. Det finns även en kategori med besöksverksamhet, men den analyseras
separat längre ned.

Jämförelser och bilplatser per anställd och besökare
I tabell nedan har en sammanställning gjorts av vad normen innebär i form av
platser per anställd och besökande. Anledningen till att dessa lagts ihop i samma
tabell är för att visa att normen innebär skillnader i bilplatser per anställd och det
är tveksamt om skillnaden är motiverad. Det kan finnas en fördel att ha samma
tal för platser per anställd/besökare för flera verksamheter, för att göra normen
tydlig och transparent. Till exempel innebär normen för kontor i centrum ca 0,33
platser per anställd och besökande, medan normen för skola och lager ligger på
0,4 platser per anställd3.
Generellt kan det vara bra att även uttrycka p-talen i p-plats per besökare eller
anställd. Detta mot bakgrund av att alla verksamheter ser olika ut. Kontorsverksamheter har t.ex. förändrats kraftigt under senare år; samtidigt som vi sitter tätare i landskap, så är det fler som arbetar hemifrån.
Tabell 2-2 Bilparkeringsnormen för olika verksamheter och jämförelsetal.
Verksamhet

3

Persontäthet

Centrumzon

Övriga Borås

RVU

Anställda &
besökande/
1000 kvm
BTA*

Norm
(pl/1000
kvm)

Pl/person

Norm
(pl/1000
kvm)

Pl/person

Andel bilresor 2014
och mål

Livsmedelshandel***

50

25

0,50

31

0,62

Övrig handel***

40

17

0,43

23

0,58

Kontor

30

10

0,34

15

0,50

68 % bil i
kommunen
(40-50 % i
centrumzon
och 60- 80
% i övriga
Borås?)

Småskalig verksamhet i bostadskvarter

20

2

0,10

2

0,10

Baserat på de persontätheter vi använt, som dock kan variera.
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Industri

10

3,5

0,35

6

0,60

Lager

5

2

0,40

3

0,60

Förskola

**

0,4
pl/anst+0,075
pl/elev

0,55
pl/anst+0,12
5 pl/elev

Grundskola

**

0,4 pl/anst

0,50 pl/anst

Gymnasium och
högre utbildning

**

0,4
0,55
pl/anst+0,125
pl/anst+0,2
pl/elev över
pl/elev över
18 år
18 år
Vård (ej SÄS)
**
0,5
0,6
pl/anst+0,15
pl/anst+0,2
av pl/besöav pl/besökande
kande
(maxantal)
*Persontäthet (anställda och besökande på plats samtidigt)
som Trivector antagit för(maxantal)
att ta fram nyckeltal

bpl/person, **anges som bpl/anställd och elev/vårdtagare,*** reduceringsmöjlighet upp till 50 % om lokalt upptagningsområde.

Normens nivå och krav på motprestation
Parkeringsnormen för kontor bedöms som låg, särskilt med hänsyn till att ytterligare reducering kan göras. Det saknas uppgifter om hur resvanorna ser ut specifikt till centrum och till arbetsplatser och handel i Borås, men andelen som kör
bil i Borås generellt är hög idag, 68 % av alla resor i kommunen är bilresor. Även
om andelen kan förutsättas vara lägre för centrumzonen, så ligger normen för
kontor förmodligen generellt en bra bit under dagens efterfrågan både i centrumzonen och i övriga Borås. Kontorsnormen skulle kunna motsvara ett minimivärde
för verksamheter i de mest centrala delarna. Men med tanke på att det även finns
”reduceringsmöjligheter”, så kan en något högre grundnorm övervägas. Det innebär att om fastigheten ska få en lägre norm så ska det krävas att det är mycket
god kollektivtrafik till fastigheten. Dessutom någon form av motprestation från
fastighetsägarens/byggherrens sida (t.ex. bilpool, grön resplan, marknadsföring
av kontoret för hållbart resande, och parkeringsavgifter) och/eller att p-köp tilllämpas som ökar samnyttjandemöjligheten. I Umeå tillämpar man grönt p-köp,
vilket innebär att fastighetsägaren kan få upp till 40 % rabatt, men det innebär
också krav på MM-åtgärder samt p-köp med kommunen. Vi tror på principen att
inte bara sänka normen, utan kräva en motprestation för sänkningen, som kan
bidra till ett mer hållbart resande.

Zonen och kollektivtrafiktillgänglighet
Centrumzonen fungerar bra för boende, men är inte tillräcklig för verksamheter,
eftersom kollektivtrafikstandarden varierar ganska kraftigt inom zonen och även
inom olika delar av övriga Borås. Bra kollektivtrafik finns t.ex. längs Allégatan
och längs Brämhultsvägen mot sjukhuset. Inom centrumzonen är det mycket bra
i delar av zonen, men inte så bra i regementsområdet i sydvästra delen och Göta
och mindre bra i Norrmalm och Bergdalen. Då kollektivtrafiken verkar i stråk är
det dock svårt att dela in i zoner och det riskerar dessutom att förändras i takt
med att kollektivtrafiken byggs ut och förbättras. Att kombinera de två zonerna
med en reduceringsmöjlighet i lägen med mycket god kollektivtrafik är därför ett
bra förslag, men denna möjlighet bör framgå tydligare. Mycket god kollektivtrafik bör ungefär motsvaras av ovannämnda stråk.
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Lager och industri utanför centrum
De flesta kommuner har inte med lager och industri i centrumzonen, då dessa
förutsätts etablera sig utanför zonen. Detta kan vara värt att beakta om man vill
förtäta.

Handel
För handel bedömer vi att normerna är rimliga. Normen för övrig handel i centrum är ganska låg, men inte orimlig som ett minimi-värde. När det gäller handel
varierar andelen bilburna kunder mycket, liksom besökstätheten. I bilorienterade
lägen med stort upptagningsområde är andelen bilkunder ofta upp till 90 %, vilket gör att parkeringsefterfrågan blir högre än normen. Möjligtvis skulle man
därför kunna lägga till i normen att vid bilorienterad handel och handel med stort
upptagningsområde kan fler platser behövas eller särskild utredning göras. Att
normen skulle vara för låg för denna typ av handel är dock rimligen inte något
problem, då denna typ av handel ofta vill bygga mycket parkering. Här kan man
dock fundera över om det ska vara tillåtet att bygga stormarknader i externa lägen
med obegränsat med gratis p-platser, då dessa framförallt missgynnar stadsdelcentrum dit det kanske är lättare att ta sig till fots.
I flera städer, bl.a. Malmö och Lund, har man satt en förhållandevis låg grundnorm, men med specialnorm eller särskild utredning för bilorienterade lägen
och/eller där handel avser stormarknad eller liknande som kan antas attrahera en
större målgrupp.
Om man vill uppmuntra handel i bostadsområden, med stor andel kunder som
kommer till fots, samt uppmuntra handel innanför centrumringen, är vår bedömning att miniminormen inte bör vara för hög så att den blir ett hinder för etablering. Därför anser vi att reduceringsmöjligheten som finns för närbutiker/grannskapsbutiker är bra. Men möjligheten och hur den ska användas skulle kunna
förtydligas.

Skola och vård
För skola och vård är antalet platser angivet som antal per anställd och per elev.
Detta är ett bra sätt att redovisa då elevantal per kvm etc. kan skifta. Normen
innebär 0,4 bilplatser per anställd i centrumzon och 0,5-0,55 i övriga Borås för
skolor. Värdena bedöms som rimliga, men kontorsvärdena känns låga i jämförelse med dessa. Värdena borde ligga på samma nivå. Det känns inte rimligt att
verksamheter för t.ex. vårdpersonal och förskolelärare, som ofta har närmare till
sitt arbete (och därför i högre grad kan cykla och gå) än andra har högre p-tal.
Vi också tveksamma till skillnaderna 0,5 och 0,55 för olika stadier i övriga Borås.
Om det inte finns starka motiv till skillnaderna föreslår vi att samma tal används.
Andelen som pendlar med bil varierar troligtvis mycket, men vår bedömning är
att läget och andra faktorer kan ha större betydelse än stadium.
När det gäller bilplatser per elev för förskola är vi tveksamma till om det ska vara
med eller inte. Angöring och kortare p-tider om 15 min för att lämna/hämta förekommer naturligtvis, men det förekommer troligtvis även vid andra stadier beroende på läge och upptagningsområde. Vår erfarenhet är att angöring ofta sker
på gata trots att det finns p-plats.
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Besöksverksamhet
Till besöksverksamhet (i normen) hör: hotell, restaurang, samlingslokaler och
evenemang samt tränings och aktivitetslokal. Normen är baserad på antal platser
per rum för hotell och antal platser i förhållande till besöksantal för övriga. Detta
är en rimlig ansats då besöksantalet varierar kraftigt. Många kommuner har inte
specificerat normer alls för evenemang etc. utan kräver då särskild utredning.
Normen för hotell bedöms som hög, åtminstone för centralt belägna hotell. En
studie i Lund visade att p-platsbehovet på halvcentralt belägna hotell låg under
0,1 plats per rum, och för perifert belägna hotell på ca 0,2 platser per rum. Borås
hotell kan ha större andel bilburna kunder än Lund, men det finns troligtvis hotell
som ligger betydligt under föreslagen norm också. För hotell i centrum bör samnyttjandemöjligheterna vara stora om de kan köpa in sig i kommunens/annans phus. Som jämförelse kan nämnas att Göteborg kräver 0,2 platser per rum centralt,
0,5 i övriga Göteborg och 0,8 för motell.

Avstånd till bilparkering
Godtagbara avstånd till bilparkering bedöms i de flesta fall som rimliga, med
undantag av avståndet för verksamheter som bedöms vara i längsta laget.
Maxavståndet för bilparkering till verksamheter i centrumzonen är 800 meter fågelvägen, dvs. ca 1 km gångavstånd, vilket är långt. Risken med att bilparkeringen ligger för långt bort är att man hellre använder annan närmare parkering.
Det kan leda till outnyttjad parkeringsyta utanför centrum och hög beläggning på
befintlig parkering i centrum. Å andra sidan, om parkeringen i centrum regleras,
kan avståndet innebära att färre reser med bil då det är svårare att parkera nära
arbetsplatsen. Vi föreslår något kortare godtagbara avstånd för verksamheter,
t.ex. 500 meter som motsvarar godtagbart kollektivtrafikavstånd. Men med tillägget att längre avstånd kan tillåtas i särskilda fall, t.ex. när det handlar om att
hantera besökstoppar till arenor eller liknande. Borås har inte skiljt på besöksparkering och parkering för arbetstagare, generellt är det önskvärt att besöksparkering till t.ex. handel ligger närmre än 500 m.

2.3 Analys av cykelparkeringsnormen
Cykelparkering vid bostad
Parkeringsnormen för cykel är uppdelad på flerbostadshus, smålägenheter,
gruppbyggda småhus och gruppboende. För flerbostadshus och gruppbyggda
småhus ligger den föreslagna cykelparkeringsnormen på 30 cykelplatser per
1000 kvm BTA för centrum och övriga Borås. För smålägenheter är den högre,
38 platser. För gruppboende är normen satt efter att 20 % av de anställda ska
kunna cykla dit i centrumzon respektive 10 % övriga Borås (plus en viss andel
besöksplatser).
Normen motsvarar ungefär 1,4 cykelplatser per boende för flerbostadshus (inkl.
besöksparkering). Den högre normen för smålägenheter motsvarar ungefär detta
också och skillnaden är därför motiverad. Normen är ungefär densamma som de
tal som ses i flera andra kommuner. Malmö har t.ex. 2,5 cykelplatser per lägenhet
och Lund 30 cykelplatser per 1000 kvm BTA. Vi bedömer att det är ett ganska
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rimligt värde, men eftersom behovet kan variera och Borås ännu inte är en cykelstad som Malmö och Lund kan man överväga en något lägre miniminorm och
istället komplettera med intervall där man kan anpassa antalet platser efter specifika förutsättningar. Både geografiskt läge och vilken livssituation man kan
förvänta att inflyttade boende befinner sig i påverkar parkeringstalet. Till exempel skulle man kunna sätta normen vid 25 platser per 1000 kvm, eller ca 1 plats
per boende och 0,2 för besök. Alternativt att det finns viss möjlighet till flexibilitet i normen, så att det finns möjlighet till reduktion vid äldreboenden etc. kompletteras med att för bostäder (och verksamheter) som har tydligt avvikande behov av cykelparkeringar kan särskild utredning behöva göras.
Tabell 2-3 Cykelparkeringsnormen för bostäder jämfört med nyckeltal.
Typ och zon

P-norm
(pl/1000 kvm
BTA)

Motsvarar..

Jämför cykelinnehav
2014 och mål

Flerbostadshus och
gruppbyggda småhus

30

3 pl/lgh

1,4 pl/boende (ingår plats för besök)

Saknas (0,9 cyklar per
person idag?)

Smålägenheter (max
35 kvm, 1 rok)

38

1,3 pl/lgh

1,3 pl/boende (ingår plats för besök)

Saknas (0,9 cyklar per
person idag?)

Gruppboende

0,1-0,2 pl/anställd+0,050,1/lgh för besök

0,1-0,2 pl/anställd+0,050,1/lgh för besök

Cykelparkering för verksamheter
För kontor och handel motsvarar den föreslagna cykelparkeringsnormen ca 0,4
cykelplatser per anställd/besökande, dvs. 40 % cykelandel i centrumzonen, för
de flesta verksamheterna. Detta är högt om man jämför med cykelandelen idag.
Andelen cykelresor av alla resor totalt i kommunen idag ligger på 4 -7% (grov
bedömning utifrån olika källor) och målet är 20 %. Andelen kan antas vara högre
för resor till centrum. Gapet mellan hur det ser ut idag och normen är dock stort.
För att kunna sätta en bra norm skulle man behöva veta mer om hur cykelandelen
ser ut idag i olika zoner och målen för dessa. Med hänsyn till det generella målet
20 % bedömer vi dock att normer över 0,3 platser per person i centrum och 0,2 i
övriga Borås, kan vara i överkant.
Det är också viktigt att vara medveten om att normen inte ger så stora möjligheter
till reduktion, och i dessa fall endast utanför centrumzonen. Flera kommuner har
på senare tid infört cykelparkeringsnormer för att gynna cyklandet. Dessa har
ofta satts lite högre än befintligt cykelinnehav för att tillgodose ett ökat cyklande
som man haft som mål. På senare tid har dock många kommuner insett att även
cykelparkering tar plats och att antalet krävda cykelparkeringar inte används eller
ens realiseras. Det har bl.a. lett till att Göteborgs stad nu ska se över sina normer,
bl.a. för cykelparkering där kraven satts högre än vad målsättningarna för cykel
egentligen säger. I vissa områden har man sänkt kraven för cykelparkering (och
även bilparkering).
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Ett förslag är därför att sänka miniminormen och eventuellt komplettera med beskrivning av möjliga intervall för efterfrågan, samt eventuellt höja vid nästa översyn.
Tabell 2-4 Cykelparkeringsnormen för verksamheter och jämförande tal.
Centrumzon
Verksamhet

Övriga Borås

Anställda &
besökande/
1000 kvm
BTA*

Norm
(pl/1000
kvm)

Pl/person

Livsmedelshandel***

50

17

0,50

8

0,16

Övrig handel***

40

17

0,43

5

0,13

Kontor

30

12

0,40

8

0,27

Småskalig verksamhet

20

5

Industri

10

2

0,20

1

0,10

Lager

5

1

0,20

0,5

0,10

0,25

Norm
(pl/1000
kvm)

5

Pl/person

Andel cykelresor
2014 och
mål
4-7% i kommunen (816 % i centrumzon?)
Mål 20 %

0,25

Förskola

**

0,2
pl/anst+0,1
pl/elev

0,15
pl/anst+0,1
pl/elev

Grundskola

**

Gymnasium och
högre utbildning

**

0,2
pl/anst+0,2
pl/elev
0,2
pl/anst+0,15
pl/elev

0,15
pl/anst+0,15
pl/elev
0,15
pl/anst+0,1
pl/elev

Vård (ej SÄS)

**

0,2
pl/anst+0,15
pl/besöksantal (max)

0,15
pl/anst+0,1
pl/besöksantal (max)

*Anställda och besökande på plats samtidigt- generella tal (ej Borås-specifika) som använts för att räkna fram
nyckeltal pl/person, **anges som pl/anställd och elev/vårdtagare,*** reduceringsmöjlighet upp till 50 % om lokalt upptagningsområde.

För cykel liksom för bil bör även ges möjlighet till samnyttjande av cykelparkering, t.ex. för besöksparkering i centrum.
Risken med för höga krav är att cykelparkeringen förläggs på mindre lättillgängliga platser, i källare eller längre från entrén, samt att det blir onödigt kostsamt.
Även om en cykel tar mindre plats än en bil så kan det med en hög norm bli
ganska stora ytor ändå.
När det gäller cykelplatser för elever tycker vi att talen känns låga. Vi har ingen
kunskap om hur färdmedelsfördelningen ser ut bland Borås elever, men från mellanstadiet och uppåt brukar andelen cyklister vara stor och ökande. Cykelandelen
bland elever brukar normalt vara högre än bland kontorsanställda till exempel.
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Besöksverksamhet
Cykelnormerna för besöksverksamhet (ca 0,1 plats per besökande i centrum och
0,05 övriga Borås) verkar rimliga i förhållande till cykelandelarna idag och till
att färre cyklar till denna typ av verksamheter än ovan nämnda.

Avstånd till cykelparkering
Grundkraven för cykelparkering är enligt föreslagen norm att minst en tredjedel
av platserna ska finnas i närheten av entré (50 m). Detta avstånd bedöms som
ganska långt. För både bostäder och verksamheter rekommenderar vi att minst
hälften av platserna läggs nära entrén, dvs. inom 0-15 m (max 35 m) och om det
är låsbart utrymme inom 35 m (max 50 m)4. Med undantag för parkering vid
stora evenemang/besöksanläggningar och för långtidsparkering vid stationer där
längre avstånd kan tillåtas. Utformning och placering är viktig för cykelanvändningen. Detta skulle kunna förtydligas ytterligare med någon slags rekommendationer i norm eller bilaga.
Krav på avstånden till cykelparkering är idag preciserade under reduceringsmöjligheter. För ökad tydlighet skulle de kunna läggas direkt under normtabellerna
också.

Cykelparkeringsköp
Borås har föreslagit att cykelparkeringsköp ska kunna göras inom centrumzonen
för att tillgodose behovet av besöksparkering där byggherren har svårt att ordna
detta. Trivector anser att tanken med cykelparkeringsköp är god då det ofta kan
vara problem att ordna lätt tillgänglig besöksparkering för cyklar i innerstaden.
Cykelparkeringsköp kan vara ett sätt för fastighetsägaren att undvika byggnation
av platser som inte kommer att användas på grund av sämre tillgänglighet och
istället bidra till besöksparkering på mer lätt tillgängliga platser på allmän platsmark. Det förutsätter dock att de platser som ska köpas ligger mycket nära entréerna, t.ex. att de ligger i gatan eller trottoaren direkt utanför entrén. Eftersom
närheten är viktig för användning och för att undvika felparkerade cyklar kan
närhetsfaktorn också innebära en begränsning för när det är möjligt att göra cykelparkeringsköp. Här skiljer sig cykelparkeringsköp troligtvis åt från bilparkeringsköp. Kostnaden är en annan faktor som skiljer sig åt, att göra parkeringsköp
på en cykelparkeringsplats kostar förhållandevis lite och risken är därför att administrationskostnaderna äter upp en stor del av kostnaden. Trivector känner inte
till att cykelparkeringsköp använts någonstans tidigare och det finns därför inga
erfarenheter att basera en bedömning på. Vi tror dock i grunden att det är positivt
att kommunen i större utsträckning även ansvarar för infrastruktur såsom bil- och
cykelparkering för att kunna nå ett hållbart resande och ett effektivt markutnyttjande. Vår hållning är därför försiktigt positiv till förslaget, men med reservationen för att det bör vara tydligt att det är ett erbjudande som måste avvägas
noggrant från plats till plats.

4 Om man utgår från målet att cykelns andel av resorna ska vara 20 %, innebär det 0,5 cykelresor per person
och dag (i genomsnitt i Sverige görs ca 2,5 resor per person och dag). Enligt detta resonemang bör hälften av
platserna vara lätt tillgängliga för cykling varje dag (dvs. helst inom 0-15 m, eller max 35 m).
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2.4 Jämförelse med andra kommuners p-tal
Bilparkering
I tabellerna nedan jämförs Borås nya p-norm för bil med några andra kommuners. För bostäder ligger Borås inom ungefär samma intervall som många andra
städer. Det man kan reagera över är att Borås har betydligt högre bilinnehav i
kommunen än andra i jämförelsen. Bilinnehavet i centrala Borås är dock betydligt lägre än kommunsnittet.
Tabell 2-5 Exempel på bilparkeringsnorm för flerfamiljshus i några kommuner. Antal i lägre intervall
motsvarar centrumzon. P-norm i gråmarkerade celler anges i bpl/lgh och har här räknats om
till bpl/1000 kvm BTA (1 lgh = 100 kvm BTA)
Kommun

Befolkning

Bilar/invånare

Pl/1000 kvm BTA

(ej leasade och avställda)

Pl/lgh P-norm år

Borås

107 000

0,466

7-11

0,6-1

2016

Malmö

317 709

0,283

6 - 11

0,6 – 1,1

2010

Uppsala

207 676

0,315

3,7 - 14,5*

0,2 – 0,8*

2013

Linköping

151 859

0,352

8 - 11

0,8 – 1,1

2012

Helsingborg

135 028

0,354

7 - 12,5* **

0,7 – 1,25* **

2007

Lund

115 982

0,298

8*** - 10

0,8 – 1,0

2013

Eskilstuna

100 872

0,393

7 - 11,7

0,7 – 1,2

2006

86 819

0,373

5

0,5

2009

Växjö

* Normen är differentierad på olika lägenhetsstorlekar. Här har en 3-rumslägenhet använts som ”genomsnittsvärde”.** I goda kollektivtrafiklägen kan normen justeras ner. ***Inom gamla stadsvallen reduceras normen till
5,3 om samnyttjande/p-köp.

Exempel på reduceringsmöjligheter:



För Lund ges 20-30 % rabatt på normen för åtgärdspaket bilpool och 9095 % rabatt på åtgärdspaket bilfritt boende.
Parkeringsköp i allmän parkeringsanläggning i Växjö kommun ger 30 %
rabatt på antalet platser tack vare effekten av samnyttjande.

Normen för kontor och handel i Borås ligger högre än vissa kommuner och lägre
än andra. Borås har högsta andelen bilresor av de som finns med i jämförelsen.
Tabell 2-6 Exempel på bilparkeringsnormer. Värden omfattar både arbetande och besökare.
Stad

Kontor i centrum (pl /
1000 kvm BTA)

Handel i centrum (pl / Handel övriga zoner (pl /
1000 kvm BTA)
1000 kvm BTA)

Borås

10

25 resp. 172

31 resp. 232,5

Varberg

12

22 resp. 302

22-25 resp. 33-412

Malmö

9

23

19,5-213

14,5

27,5

30-33

8

20

25

Linköping

7 (max 10,5 mark-p)

13

Eskilstuna

6,51 (0-8)

i.u.

Helsingborg
Lund

15 (max 30mark-p), externhandel: 30 (40)
i.u.
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Västerås

12

24

26-56

Örebro

11

24

20-424

1.Utgångpunkt, 2. Det höga talet avser livsmedelshandel, 3. Bilorienterad handel kräver särskild utredning,
4.Låga talet gäller mellanområde, det höga talet gäller stadsdelcentra (ej grannskapscentra som har 22,5), 5.
Reduceringsmöjlighet om lokalt upptagningsområde.

För handel varierar talen kraftigt beroende på hur man delar in normen. Flera
kommuner har valt att lägga norm för handel i bilorienterade lägen utanför miniminormen, t.ex. Lund och Malmö som kräver särskild utredning för sådan etablering. Malmö har för övriga zoner ungefär samma norm, men med undantag
för bilorienterad handel. I Örebro är den lägsta normen för mellanområdet och
för grannskapscentrum, medan city har något högre.

Cykelparkering
Som framgår av parkeringsnormer för cykel nedan ligger Borås på samma norm
för bostäder i centrum som flera andra kommuner. När det gäller kontor och handel ligger Borås lägre än andra (för skolor mycket lägre), men har också lägre
cykelandel.
Tabell 2-7 Exempel på cykelparkeringsnormer i centrum/mest centrala zonen.
Stad

Bostäder
(pl/1000 kvm BTA)

Kontor (pl/1000 kvm
BTA)

Handel (pl/1000
kvm BTA)

Skolor, ej förskola (pl/1000
kvm BTA)

30

12

17

0,15 pl/anst+0,15
pl/elev (0,1 /elev
gymnasium)

Varberg

2,5 cpl/lgh

18

20

i.u.

Malmö

2,5 cpl/lgh*

18 (0,4 cpl/anst&bes)

30 (0,4
cpl/anst&bes)

0,4 cpl/anst&bes

Helsingborg

2,5 cpl/lgh

0,5cpl/anst&bes

Särskild utredn.

Särskild utredn.

Lund

30*

20

30

30-45

Linköping

30

18

29

Eskilstuna

35

25

i.u.

i.u.

Västerås

31

15

16

42

2,5 cpl/lgh

18 (0,4pl/anst)

Borås

Örebro

27-42

0,4-0,8/elev (0,70,9/elev gymnasium)

*högre per 1000 kvm för student/smålägenheter

2.5 Jämförelse med gällande norm
Det är ganska små skillnader mellan gamla och nya normen för bostäder, ca 815 % minskning av normen. Den stora skillnaden för bostäder avser möjligheten
till att bygga färre p-platser till smålägenheter. Å andra sidan har studentlägenheter tidigare undantagits från normen, vilket gör att normen i praktiken kan innebära en höjning för en viss del av smålägenheterna.
De stora skillnaderna är för kontor och industri i centrum som sänkts med 23 %.
För handel är det svårt att jämföra då kategorierna ändrats, men generellt innebär
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den en minskning. Det man kan säga är att man tar mindre hänsyn till bilorienterad handel, typ stormarknader, i de nya normerna.

2.6 Sammanfattande bedömning av p-normens rimlighet
Centrumzonen
Centrumzonens avgränsning är rimlig med hänsyn till p-normen för bostäder (då
bilinnehavet ungefär samma i gamla och nya zonen). För verksamheter bedöms
de två zonerna som rimliga i kombination med reduktionsmöjligheter i mycket
goda kollektivtrafiklägen (som föreslaget). Denna kombination/förutsättning kan
dock förtydligas.

Bilparkeringsnormen
Bilparkeringsnormen för bostäder speglar väl dagens efterfrågan (motsvarar ungefär bilinnehavet, om man tar hänsyn till att smålägenheter tillåts ha lägre
norm).
Bilparkeringsnormen för kontor är mycket lägre än vad vi bedömer motsvarar
dagens efterfrågan. Om det är rimligt beror på vad målen är och vilka åtgärder
Borås tänker genomföra i övrigt. Om byggherre och kommun inte genomför tillräckligt med åtgärder för att gynna cykel och kollektivtrafik finns risk att andra
parkeringsytor tas i anspråk. Parkeringsnormen känns också onödigt låg, med
hänsyn till att det finns reduceringsmöjligheter. Det gör att exploatören kanske
inte får så stort incitament att genomföra hållbart resande- åtgärder. Reduceringsmöjligheten är lite oklar för verksamheter och skulle behöva förtydligas, men vi
tolkar det som att maximalt kan man uppnå 35 % reduktion (kollektivtrafik 20
%+MM 5 %+bättre cykelparkering 10%). Det skulle ge extremt låga p-tal, lägre
än vad som är motiverat utifrån effekten.
Bilparkeringsnormerna för handel bedömer vi som rimliga. Viktigt att skilja på
handel beroende på målgrupp/upptagningsområde. Reduceringsmöjligheterna
för närhandel med lokalt upptagningsområde bör förtydligas. Dessutom bör notering göras kring att handel med stor andel bilburna kunder och stort upptagningsområde kan kräva fler platser/särskild utredning.
Bilparkeringsnormerna för besöksverksamheterna bedöms som rimliga, men för
hotell bedömer vi att normen är i högsta laget för hotell som inte betraktas som
motell.

Cykelparkeringsnormen
Vår bedömning är att cykelparkeringsnormen för bostäder är ganska rimlig, men
kanske kan den i vissa fall upplevas som för hög. Här skulle man kunna sänka
minimi-nomen något och ev. komplettera med intervall, alternativt förtydliga
möjliga avsteg från normen. Kanske skulle man också kunna öppna för samnyttjande av besöksplatserna för cykel.
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För vissa verksamheter såsom t.ex. kontor känns cykelnormen orealistiskt hög i
förhållande till dagens cykelandelar. Här är det naturligtvis svårt att uttala sig om
ett lämpligt tal då detta bör föregås av en diskussion kring mål för cykeltrafik.
Idag förekommer målet 20 % cykelandel i Cykelparkeringsstrategin, men detta
är inte ett förankrat och beslutat mål.

Bedömning av reduceringsmöjligheter
Vi anser att det är mycket positivt att arbeta med reduceringsmöjligheter, som
ger en bra flexibilitet åt normen. Reduceringsmöjligheterna bedöms dock som
orimligt höga. Om reduceringsmöjligheten tillämpas fullt ut finns risk för att boende kommer använda andra platser i centrum. Vi föreslår ett tak, att åtgärderna
paketeras tydligt samt att några kompletterande åtgärder införs.

Samnyttjande
När det gäller samnyttjande kan det behövas förtydligande för när och hur det
ska göras. Generellt bör en särskild p-utredning krävas av kunden för detta. Samnyttjandemöjligheter kan variera beroende på vilka verksamheter som ska samnyttja, men generellt brukar möjligheterna ligga på mellan 20-30% reduktion. 50
% reduktion som föreslås i normen är ganska högt och bör som sagt kräva en
tydlig utredning. Man kan också överväga samnyttjande av cykelbesöksparkering.

Avstånd till parkering
Tillåtna avstånd till cykelparkering är höga, liksom även för bil för verksamhetsparkering i centrumzonen. Vi föreslår kortare avstånd för framförallt cykelparkeringen. Man skulle här kunna arbeta med rekommenderade avstånd och
maxavstånd som kan godkännas i särskilda fall.

Övrigt
Cykelparkeringsköp nämns, men däremot nämns inte bilparkeringsköp, vilket vi
tycker är synd då detta erbjudande funnits tidigare i Borås. Bilparkeringsköp blir
allt vanligare i kommuner. Det är ett sätt att få större inflytande över parkeringssituationen och en möjlighet att erbjuda en lägre kostnad jämfört med att bygga
dyra garageplatser. Parkeringsköp kan innebära stora möjligheter till samnyttjande, vilket kan ge större effekt på det totala bilplatsbehovet än vad en sänkning
av normen ger.
För större transparens och möjlighet till justeringar skulle normen kunna kompletteras med angivelser om cykel- respektive bilplatser per boende och per besökande/anställd. Om man sänker minimitalet för cykel kan man komplettera
med rekommenderade intervall.

2.7 Normens effekter på bilinnehav och färdmedelsfördelning
Generellt är parkeringsnormens effekt på bilinnehav och färdmedelsfördelning
liten, som ensam åtgärd. Här bör dock framhållas att det saknas mycket kunskap
om hur t.ex. lägre bilnormer påverkar bilinnehav och färdmedelsfördelning på
sikt. Avgörande blir därför hur parkeringsnormen samverkar med andra åtgärder,
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som t.ex. p-avgifter och bättre alternativ till (egen) bil. Det innebär att om inte
dessa andra åtgärder finns på plats kan belastningen på befintlig bilparkering öka.
Det innebär högre beläggning, men kanske också en möjlighet att ta ut högre
avgifter i enlighet med samband tillgång-efterfrågan.

Effekter på bilinnehav
Det som framförallt påverkar bilinnehavet och behovet av p-platser är vilka som
flyttar in: livsstil och inkomst är de faktorer som har störst påverkan på bilinnehav. Prissättning av parkering kan också påverka. Det innebär att om parkeringen
är ”gratis”, d.v.s. ingår i hyran, väljer fler att ha bil eller mer än en bil, än om
parkeringskostnaden separeras från boendekostnaden och den boende istället betalar det pris parkeringen kostar att anlägga och underhålla. Ett sätt att separera
parkeringskostnaden från boendekostnaden är att ordna parkeringen i gemensamma anläggningar, t ex med privat eller kommunalt parkeringsköp, istället för
på tomtmark. Gemensamma anläggningar innebär också större möjlighet till
samnyttjande mellan olika grupper och därmed bättre markutnyttjande.
Vår bedömning är att normen, utan hänsyn till reduceringsmöjligheter, inte kommer att ha någon starkt styrande effekt på bilinnehavet, utan tillgodose ungefär
samma genomsnittliga efterfrågan som idag. Med reduceringsmöjligheterna kan
normen ha en svagt styrande effekt om det samtidigt finns marknadsmässiga parkeringsavgifter.

Normens effekt på färdmedelsfördelning
För arbetspendlare har tillgången till parkering och parkeringsavgiften stor betydelse. Andelen som reser med bil till arbetet är enligt en resvaneundersökning i
Skåne ca 70 % om parkeringen är fri, medan andelen bara är ca 40 % om parkeringen är avgiftsbelagd, se figur nedan.
Betalningsviljan för arbetsplatsparkering är lägre än för boendeparkering och besöksparkering. Till exempel kan en höjning av p-avgiften vid arbetsplatsen med
10 % innebära en minskning av arbetsresorna med 1-3 %5. Bilparkeringsnormen
har i sig en ganska begränsad effekt på färdmedelsfördelning. Den måste kombineras med andra åtgärder för att ha effekt. Till exempel bättre alternativ med
cykel och kollektivtrafik, avgifter och andra regleringar.

5

Sammanställning av Litman, 2010 och Trivector 2010.
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Figur 2-3

Färdmedelsfördelning till arbetet beroende av ett antal faktorer. Bearbetning av Resvanor yd
i Skåne 2007.

Cykelparkeringsnormens effekt på cyklandet
Det finns forskning som visar att parkering för cykel ökar cyklandet, men det
finns ganska lite forskning på området. T.ex. säger en brittisk studie att säker
inomhusparkering för cykel (t.ex. cykelrum vid arbetsplats) höjer cykelanvändande för resa till arbete med ca 13 % och att anordnande av utomhusparkering
för cykel höjer cykelanvändande för samma resa med ca 8 %6. Parkeringsnormer
för cykel kommer bidra till att det anläggs mer cykelparkering, vilket alltså kan
ha positiv påverkan på hur många som cyklar. Nya verksamheter och bostäder är
dock en ganska liten del jämfört med befintlig bebyggelse. Det gäller därför att
arbeta för fler cykelparkeringar även vid befintlig bebyggelse, inte minst på allmänna platser där kommunen ansvarar.

Parkeringsnormen jämfört med vision 2025
Parkeringsnormen kommer inte, som ensam åtgärd, vara något starkt styrmedel
för att nå Borås mål om att öka andelen som reser med hållbara färdmedel (vision
2025), men den kommer att innebära att man går i rätt riktning. Med högre efterfrågan på parkering kan avgifterna på parkering höjas, vilket påverkar färdmedelsfördelning vid arbetsresor och i viss mån även bilinnehav, som i sin tur påverkar färdmedelsval (förutsatt att alternativ finns).

6
Wardman et al 2007 refererad i Envall, 2011, Parkering i storstad: litteraturstudie om cykelparkering. Slutversion daterad 2011-03-22. WSP Sverige AB och CyCity.
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2.8 Effekter om normen är för låg eller hög
Om normen är för låg
Dyra lägenheter innebär ofta hög inkomst och lite högre bilinnehav. Att bilinnehavet då kan bli högre än normen i vissa fall, är något som marknaden till stor
del kan förväntas sköta. Om normen skulle visa sig vara för låg i vissa fall så
kommer någon av dessa saker ske:
1) Byggherren bygger fler platser än minimi-normen (motsvarande efterfrågan), vilket är det mest troliga för större delen av Borås.
2) Byggherren bygger platser enligt miniminormen, vilket gör att närliggande parkeringar på gator och i anläggningar tas i anspråk.
Kommunens erfarenhet hittills är att byggherrarna ofta vill bygga parkering som
minst motsvarar efterfrågan för att kunna sälja bostäder/lokaler. Det är troligtvis
framförallt i de mest centrala delarna som scenario 2 kan uppstå. Inom centrumzonen (se Figur 2-2) planeras ca 2 140 bostäder 2015-20197. Dessutom ska ett
antal skolor och förskolor byggas ut fram till 2018. Inom centrumzonen gäller
utbyggnaden bl.a. en ny förskola (6 avd), utbyggnad av en grundskola och ett
äldreboende. Nedan exemplifieras möjliga ”worst-case”- effekter i två räkneexempel:
Räkneexempel 1 för bostäder i centrum: Idag är det högsta bilinnehavet i ett område i centrumzonen 0,1 bilar mer per invånare än normen. Det innebär att om
byggherren väljer att bygga för en målgrupp med högre bilinnehav än det genomsnittliga och inte tillgodoser mer än behovet enligt normen, ger det ett underskott på 449 platser (2 140 bostäder*2,1 personer per bostad*0,1 ”extra” bilar/person).
Jämfört med det totala antalet parkeringar (ca 3 000 allmänna parkeringar i centrumzonen) påverkar detta antal ca 15 % av platserna.
Räkneexempel 2 för verksamheter i centrum: Det är oklart hur många personer
som berörs av utbyggnaden i centrum, men anta att det berör ca 30 anställda i
kommunala verksamheter plus besökande samt ytterligare 100 övriga personer.
Om efterfrågan på p-platser visar sig vara 0,1 platser mer per person skulle det
då kunna ge en ökad belastning på omkringliggande gator/anläggningar som
motsvarar ca 13 platser (130 personer*0,1 ”extra” bilar/person).
Räkneexemplen illustrerar att om bilinnehavet i nya bostäder kommer ligga på
motsvarande den högsta nivån i området (högre än genomsnitt) respektive om
andelen som reser med bil är hög/högre än norm kan det i ”värsta fall” innebära
en ökad belastning på den allmänna parkeringen motsvarande ca 15 % av antalet
platser som är allmänt tillgängliga idag. Det kommer innebära att den allmänna
parkeringen måste regleras så att de boende/verksamma inte kan parkera billigare
på gata eller i kommunalt p-hus än på parkering som hör till egna fastigheten.
Mål och strategier för hur den allmänna parkeringen ska regleras bör därför dis-

7
Halva Regementsområdet antas ligga inom centrumzonen. Källa: Borås Stads Handlingsplan för bostadsbyggande 2015-2019.
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kuteras i samband med att en ny parkeringsnorm tas fram. Att parkera i p-bolagets anläggningar kostar mellan 400 kr och 900 kr i månaden. Däremot är det
låga eller inga avgifter i anläggningar och på gator nattetid. En boendeparkeringsbiljett på gatan i centrumzonen i Borås kostar 150 kronor/månad (exkl. ansökningskostnad), vilket är en mycket låg kostnad.
Det är dock inte särskilt troligt att detta värsta-scenario inträffar (åtminstone inte
i denna grad) eftersom tätare innerstäder ofta innebär att det dels är lättare att
klara sig utan bil för fler, dels att begränsade möjligheter att parkera nära bostaden tillsammans med avgifter gör att fler väljer bort bilen eller andrabilen8. Normen för bostäder stämmer väl med bilinnehavet i genomsnitt idag och scenariot
att bilinnehavet skulle vara högre än idag, med tätare stad, är inte så troligt. Normen för verksamheter är satt lite lägre, men då tillskottet är förhållandevis litet
ger det mycket liten effekt om man inte skulle nå målet om att minska bilresandet.
Om man inför reduceringsmöjligheter med bilpool etc., bör man också se till att
det finns parkeringsavgifter i området. Detta kan då få konsekvenser för den allmänna parkeringen på t.ex. gator utanför centrum, där man kanske måste införa
restriktioner. Idag är parkeringen utanför centrum ganska oreglerad. I områden
med låga eller inga p-avgifter är andelen äldre billiga bilar ofta hög och en ökad
avgift kan där betyda mycket för bilinnehavet: med parkeringsavgifter kan t.ex.
bilpool bli mer attraktivt än att äga en äldre billig bil. Men det behöver inte handla
om enbart avgifter utan kan också vara tidsregleringar och boendeparkeringszoner.

Om normen är för hög
I detta fall bedömer vi att risken för att normen är för hög är liten. Risken att
normen blir för hög minimeras genom att Borås föreslår en flexibel norm som
erbjuder reduceringsmöjligheter om boendet har goda möjligheter för hållbart
resande.
Risken med en för hög norm är att det blir för dyrt för att bygga eller att de bostäder som byggs säljs eller hyrs ut till ett högre pris än vad som annars hade
varit fallet. Det finns en risk att fastighetsägare inte får sina p-platser uthyrda och
att platserna därmed måste subventioneras av alla i fastigheten. Denna risk finns
dock också om den allmänna parkeringen är lätt tillgänglig och billig för boende.
Om bilinnehavet i de nya lägenheterna är 0,1 platser färre per lägenhet än normen
säger (motsvarande det lägsta bilinnehavet i centrumzonen) skulle det kunna innebära 449 platser för mycket. Om varje markplats kostar 700 kr per månad i
anläggning och drift och om varje garageplats kostar 2 000 kr, skulle det innebära
en extra kostnad på ca 5-14 miljoner kronor per år som det är svår att få täckning
för. Att lösa parkeringen i gemensamma anläggningar som kan användas av
andra målgrupper, t.ex. besökare till centrumhandel eller att bygga parkering som
lätt kan göras om för att användas för andra ändamål kan vara ett sätt att förhindra
detta.

8
Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass, Fordelingseffekter og effekter på bilbruk og bilhold i byer og bydeler, TØI rapport 1439/2015
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En för hög norm innebär inte bara onödigt höga kostnader, utan även onödigt
stora ytor som skulle kunna användas bättre. I exemplet ovan skulle det innebära
11 000-14 000 kvm yta, som skulle kunna ha använts till att bygga bostäder på.
Från ett samhällsbyggnadsperspektiv kan minskade parkeringsytor vara ett sätt
att bygga tätare i våra städer och ändå bevara grönytor och liknande som gör
staden mer attraktiv. Med högre täthet skapas bättre möjligheter att försörja områden med service och kollektivtrafik, vilket i sin tur påverkar möjligheten att
leva utan bil och nå ett mer hållbart resande9.

2.9 Bilparkeringsnormens effekt på bostadsbyggandet
Parkering innebär ofta en stor kostnad. Malmö stad räknar med att en p-plats på
mark kostar 500-700 kr per månad att anlägga och drifta. Kostnaden för en pplats i p-hus och garage är betydligt högre, mellan 1500 kr-2500 kr respektive
2000-4000 kr beroende av utformning, markförhållande etc. Det innebär att i
centrala delar, där parkering ofta förläggs i p-hus eller garage, blir kostnaden hög.
Med tanke på att Borås avser att växa med 2 140 bostäder i centrumzonen de
närmaste åren och fler utanför, och enligt målen också erbjuda rimliga boendekostnader bör kraven på parkering inte vara för höga. Att ha en flexibel norm
med reduceringsmöjligheter är därför mycket bra. Den nya parkeringsnormen
gör att det är möjligt att bygga billiga smålägenheter (inte bara studentlägenheter)
med väldigt lite parkering, vilket är helt i linje med målet om rimliga boendekostnader. Däremot skulle kommunen kunna förbättra möjligheten till samnyttjande genom att t.ex. erbjuda p-köp till nya centrala verksamheter och därigenom
minska kostnaden för parkering ytterligare. Samnyttjandemöjligheter ger lika
stor eller större skillnad i antal p-platser än vad sänkningen av normen (skillnad
mellan gamla och nya) ger.
Normen har också betydelse för markbehovet för parkering, vilket i sin tur påverkar möjligheten till önskvärd förtätning och nödvändiga ytor för ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering, rekreation etc. Skillnaden mellan nya och
gamla normen för bostäder är dock inte så stor. För smålägenheter som inte tidigare klassats som studentlägenheter kan den innebära en stor förändring (nästan
halvering av markbehov). Men eftersom studentlägenheter i gamla normen var
undantagna från parkeringskrav ökar markbehovet för denna grupp, vilket innebär att den totala effekten, med både ökat och minskat markbehov, kan bli noll.

9
Läs mer i ”Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan”, Tema-PM från Region Skåne
2014.
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Figur 2-4

Den nya normen för bostäder innebär generellt något lägre markbehov för parkering än gamla
normen och väsentligt lägre parkeringsbehov och markbehov för små lägenheter (som tidigare ej klassats som studentlägenheter). Exemplet är beräknat på 214 000 kvm nya bostäder,
4-våningshus och markparkering.
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3. Åtgärdsförslag

3.1 Reduceringsmöjligheter för lägre bilparkeringstal
Här presenteras förslag på reduceringsmöjligheter för bostadsbebyggelse och
verksamhetsbebyggelse. Kollektivtrafikvänligt läge kan ge en reduktion med 10
% på parkeringstalen för bil för såväl bostads- som verksamhetsbebyggelse, utan
andra åtgärder. Genomförs något av åtgärdspaketen kan reduktionen bli från 15
% till upp till 40 %. Observera att kollektivtrafikvänligt läge är en grundförutsättning för alla åtgärdspaketen och effekten av den kan därför inte adderas till
åtgärdspaketseffekten. Åtgärdspaketen är också fristående och kan inte summeras. Sammanfattningsvis föreslås följande reduceringsmöjligheter:
Reduktion p-tal bil
Kollektivtrafikvänligt läge

-10 %

Åtgärdspaket för bostadsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
1.Utmärkta cykelmöjligheter

-15 %

2.Bilpoolspaket

-20 %

3 Utmärkta cykelfaciliteter och bilpool

-25 %

4.Hållbar livsstil-profil

-40 %

Åtgärdspaket för verksamhetsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
1.Utmärkta cykelfaciliteter

-15 %

2.Hållbar pendling

-20 %

Kollektivtrafikvänligt läge – 10 % (bostad och verksamheter)
För en fastighet som har ett kollektivtrafikvänligt läge kan parkeringstalen för bil
för bostäder och verksamheter reduceras med 10 %. Följande krav ska då vara
uppfyllda:



Mindre än 500 meter fågelvägen till närmaste hållplats.
Hållplatsen ska ha minst 6 avgångar per timme på morgonen/början av
arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen.

Kommentar:
6 avgångar per timme innebär i princip stomnätslinjerna i Borås tätort längs vilka
det är mycket god kollektivtrafik. Denna gräns utesluter därmed många orter utanför Borås som har kvartstrafik. 4 avgångar per timme kan betraktas som bra,
men inte jättebra. Man skulle däremot kunna tänka sig att vara lite mer generös

24
Trivector Traffic

med gränsen, och använda sig av gränsen 4 avgångar istället för 6, för att markera
att ett kollektivtrafiknära läge generellt ska gynnas när man bygger ut.
När det gäller avståndet är det gångavstånd som är viktigt, här rekommenderas
max 600 meters gångavstånd, eftersom studier visar att arbetspendling med kollektivtrafik minskar kraftigt när gångavstånden blir längre än 600 meter. För enkelhetens skull används dock fågelavstånd i kravspecifikationen.

Åtgärdspaket för bostadsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
Bostadspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter – 15 %
Om en fastighet vidtar åtgärder för att stimulera till cykling kan parkeringstalen
för bil reduceras med 15 %. Förutom att cykelparkeringstalen ska uppfyllas ska
även följande krav vara uppfyllda:







Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Cykelparkeringens utformning och placering ska göras med stor omsorg:
 Minst 50 % av cykelplatserna ska vara inomhus eller under tak med
vindskydd.
 Platserna ska finnas nära entré. Minst en tredjedel inom max 35 meter
från entré om ej tak/inomhus och max 50 meter om tak/inomhus.
 Cykelparkering ska alltid finnas närmare entré än bilparkering.
 Inomhusparkering anordnas i förrådsutrymme som nås från markplan
utan att cykeln behöver lyftas eller bäras i trappor. Automatisk dörröppnare till de dörrar som måste passeras med cykeln.
Särskilda utrymmen ska finnas för parkering av lastcyklar och cykelkärror.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar ska finnas.
Tillgång till pump och verktyg ska finnas.

Kommentar:
Möjligheterna att cykla bestäms naturligtvis i hög grad av hur anslutningen till
cykelstråk ser ut, om det finns cykelbanor till viktiga målpunkter, samt avstånden
till viktiga målpunkter. Dessa förutsättningar kan dock vara mer tidskrävande att
bedöma, samtidigt som exploatören ofta inte har rådighet över de delarna. För att
förenkla kriterierna har dessa förutsättningar därför valts bort i åtgärdslistan
ovan.
Utformning och placering av cykelparkering är avgörande för användning. Ett
förslag är därför att kommunen tar fram en kompletterande inspirationsskrift till
byggherrar där man kan ta upp fler exempel på hur man utformar en bra cykelparkering och andra exempel på bra cykelåtgärder. Andra åtgärder skulle till exempel kunna vara att erbjuda cykelpool med möjlighet att låna el-cyklar, lådcyklar och cykelkärror samt gratis cykelservice årligen.

Bostadspaket 2: Bilpoolspaket – 20 %
Med bilpoolsåtgärder och grundförutsättningen ett kollektivtrafikvänligt läge
kan parkeringstalen för bil reduceras med 20 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
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Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Bilpool ska finnas etablerad vid inflyttning. Både etablering av ny bilpool
och anslutning till befintlig bilpool i närområdet godtas så länge avståndskravet tillgodoses.
Avståndskrav till bilpool är samma som för övrig parkering (det vill säga
300 meter för bostäder).
Antal bilpoolsbilar/bilpoolsplatser: 1 st för parkeringsanläggningar med
upp till 9 platser, 2 st för 10-59 platser och 5 % av den oreducerade efterfrågan för anläggningar med 60 platser eller mer. Bilpoolsplatserna ska
räknas utöver övriga parkeringsplatser.
Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga boende i bostadsfastigheten för minst 7 år och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran/avgiften för de som vill vara med.
Information om möjligheterna att resa med kollektivtrafiken samt om
bilpoolslösningen och dess fördelar ges i samband med marknadsföring
av bostad.
Startpaket vid inflyttning med direktinformation om kollektivtrafik, bilpool och cykelfaciliteter med cykelkarta.
Synliggörande av parkeringskostnader – parkeringsavgift för eventuella
bilplatser ska finnas. Avgiften bör spegla kostnaden för att anlägga parkeringen för att undvika att avgiften bakas in i hyran, dock får marknadspriset inverka på prissättningen.

Kommentar:
Angående hur läng tid medlemskap i bilpoolen ska garanteras bör det vara minst
5 år, men kan vara upp till 10 år. I Malmö har man tidigare ställt krav på 5 år,
men har nu övergått till 10 år, vilket också är den gräns man diskuterat i Göteborg. Här har vi rekommenderat ett mellanting, risken med att ställa för höga
krav är att det anses lättare eller billigare att bygga en p-plats. Vill man lätta på
kraven i åtgärdspaketet kan man tänka sig att börja med 5 år.

Bostadspaket 3: Utmärkta cykelfaciliteter och bilpool- 25%
Genom att kombinera åtgärdspaketen 1 och 2, Utmärkta cykelfaciliteter och Bilpoolspaket, kan parkeringstalen för bil reduceras med 25 %. Följande krav ska
då vara uppfyllda:




Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Alla åtgärder i åtgärdspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter
Alla åtgärder i åtgärdspaket 2: Bilpoolspaket

Bostadspaket 4: Hållbar livsstil-profil – 40 %
Detta åtgärdspaket innehåller grundförutsättningen ett kollektivtrafikvänligt
läge, åtgärdspaketen 1och 2, samt ytterligare några åtgärder. Den sammanlagda
effekten av detta åtgärdspaket är att parkeringstalen för bil för bostäder kan reduceras med 40 %. Följande krav ska vara uppfyllda:


Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
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Alla punkter i åtgärdspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter ska uppfyllas.
Alla punkter i åtgärdspaket 2: Bilpoolspaket ska uppfyllas.

Dessutom:
 Fastigheten har en tydlig hållbart resande-profil, vilken tydliggörs i annonser och utskick som sker i samband med marknadsföring och inflyttning.
 Utökat startpaket till nyinflyttade med kollektivtrafikkort, minst ett månadskort per lägenhet ingår vid inflyttning.
 Cykelpool inrättas där de boende har möjlighet att låna el-cyklar, lådcyklar och cykelkärror.
 Kontinuerlig marknadsföring av de hållbart resande-åtgärder som erbjuds,
riktad till varje hushåll minst en gång per år.
 Årlig uppföljning av bilinnehavet bland de boende i fastigheten för att
kunna följa upp efterfrågan på parkering, inrapporteras till kommunen under minst fem år efter inflyttning.
Kommentar:
Årlig uppföljning av bilinnehavet är en åtgärd som många kommuner har med i
sina åtgärdsförslag. Den är viktig för att dels visa på att kommunen vill se en
långsiktighet i fastighetsägarens engagemang, men också för att de första förslagen till åtgärdspaket är en del i en gemensam läroprocess. En förutsättning för
att detta ska fungera är dock att man från kommunens sida skapar en ny rutin för
påminnelse och uppföljning av detta.

Åtgärdspaket för verksamhetsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
Verksamhetspaket 1 gäller för alla typer av verksamheter, såväl besöksintensiva
verksamheter som träningslokal och handel som verksamheter där de anställdas
arbetsresor utgör merparten av resorna. Verksamhetspaket 2 gäller däremot endast verksamheter där de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna, det
vill säga där parkeringsefterfrågan till största delen styrs av hur de anställda reser
till arbetet.

Verksamhetspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter – 15 %
Om en fastighet vidtar åtgärder för att stimulera till cykling kan parkeringstalen
för bil reduceras med 15 %. Detta åtgärdspaket gäller för alla typer av verksamheter, såväl besöksintensiva verksamheter som träningslokal och handel som
verksamheter där de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna.
Förutom att cykelparkeringstalen ska uppfyllas ska även följande krav vara uppfyllda:



Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Cykelparkeringens utformning och placering ska göras med stor omsorg:
 Minst 50 % av cykelplatserna ska vara inomhus eller under tak med
vindskydd.
 Platserna ska finnas nära entré. Minst en tredjedel inom max 35 meter
från entré om ej tak/inomhus och max 50 meter om tak/inomhus. För
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besöksintensiva verksamheter och evenemangsparkering med behov
av stort antal parkeringar kan avsteg från maxavstånden göras.
 Cykelparkering ska alltid finnas närmare entré än bilparkering.
 Inomhusparkering anordnas i förrådsutrymme som nås från markplan
utan att cykeln behöver lyftas eller bäras i trappor. Automatisk dörröppnare till de dörrar som måste passeras med cykeln.
Särskilda utrymmen ska finnas för parkering av lastcyklar och cykelkärror.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar ska finnas.
Tillgång till pump och verktyg ska finnas.
Omklädningsrum och duschmöjligheter samt garderober (för de anställda).

Kommentar:
För besökare som parkerar kortare tid än 2 timmar bör parkering finnas inom 25
meter. Men denna typ av information kan till exempel finnas i en inspirationsskrift vid sidan om kraven.

Verksamhetspaket 4: Hållbar pendling- paket 20 %
Detta paket gäller endast verksamheter dit de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna, det vill säga där parkeringsefterfrågan till största delen styrs
av hur de anställda reser till arbetet. Det vill säga: kontor, industri, lager. För vård
och skola gäller åtgärdspaketet för de platser som avser de anställdas resor. Skolor kan dock också inräknas helt eftersom eleverna i princip har skolan som arbetsplats. Det kan dock vara mer krävande att också rikta informations- och påverkansinsatser till elever.
Åtgärdspaketet förutsätter ett kollektivtrafikvänligt läge och innebär att parkeringstalen för bil kan reduceras med 20 %. Följande krav ska vara uppfyllda:







Kollektivtrafikvänligt läge.
Verksamhetspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter, se ovan.
Informations- och påverkansinsatser i samband med inflyttning för att öka
cykling och kollektivtrafikåkande (och därefter bör kampanjer genomföras årligen).
P-avgifter för bil.
Information på webbsida om hållbart resande-möjligheter till verksamheten.

Kommentar:
Liksom för de andra åtgärdspaketen kan denna kompletteras med en inspirationsskrift med vad man kan göra utöver kraven och hur man kan göra. Exempel på
andra åtgärder skulle till exempel kunna vara cykelpool med möjlighet att låna
en tjänstecykel, gratis cykelservice årligen,
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realtidsinformation om avgångstider, tydlig skyltning till och från kollektivtrafikhållplatsen, samt grön resplan för ett hållbart resande där man varje år genomför ett antal åtgärder bland annat regelbundna kampanjer.

3.2 Samnyttjandetabell
För att kunna samnyttja parkering mellan olika kundgrupper är det viktigt att ha
en god förståelse för vilka tider olika kundgrupper efterfrågar parkering. Det har
inte genomförts någon specifik studie för Borås. Som ett riktvärde och utgångspunkt kan nedanstående tabell användas för att bedöma samnyttjandepotentialen.
Samnyttjandetalen är baserade på erfarenheter från beläggningsstudier och andra
kommuners samnyttjandetal. Samnyttjandetalen för bostäder har en marginal inbyggd för att möjliggöra att boende i högre utsträckning än idag ska kunna välja
att lämna bilen hemma dagtid. Samnyttjandetabellen utgår från att parkeringstalen för till exempel kontor och industri är beräknade utifrån hur många anställda
och besökare som är på plats samtidigt, vilket gör att beläggningsgraden är 100
% under dagtid vardagar. Värdena inom parentes är mer osäkra, dels för att verksamhetstyperna varierar, dels för att det för två kategorier saknas exempel från
andra kommuners beläggningsstudier att jämföra med (se kommentarer under
tabell).
Tabell 3-1 Förslag samnyttjandetabell för Borås. Beläggningsgrad för olika verksamheter anges i procent.
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

70

80

70

90

Livsmedelshandel

55

100

100

0

Övrig handel

50

100

100

0

Kontor

100

20

10

0

Småskalig verksamhet*

(75)

(60)

(55)

(0)

Industri och lager

100

10

10

10

Hotell

50

50

50

90

Restaurang

90

80

60

0

Samlingslokal och evenemang**

(10)

(30)

(50)

(0)

Tränings-/aktivitetslokal***

(20)

(80)

(80)

(0)

Skolor

100

10

5

0

Vård (ej SÄS)

100

50

30

0

*Antagit ett genomsnitt för handel och kontor då det kan handla om både frisör och mindre kontor.
**Samlingslokal och evenemang kan omfatta till exempel bibliotek, kyrkor, teatrar samt konferens- och
festlokaler. Samnyttjandemöjligheten varierar beroende av verksamheten. Siffrorna inom parentes avser
samlingslokal, men är med tanke på skiftande verksamheter osäkra.
***Värden för denna kategori är uppskattade då studier och exempel från andra kommuner saknas. Beroende på typ av lokal kan dock samnyttjandemöjligheterna variera (kan vara gym, bowling, mindre kurslokal).

Samnyttjandepotentialen kan beräknas först då flera olika kundgrupper samlas i
en parkeringsanläggning. Om en exploatör ska bygga ett kvarter med exempelvis
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både bostäder, kontorslokaler och lokaler för handel kan samnyttjandepotentialen beräknas på följande sätt:
1. Beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för respektive kundgrupp.
Tabell 3-2 Exempelberäkning av hur många parkeringsplatser som behövs för ett fiktivt exploateringsområde där all parkering samlas i en gemensam anläggning.
Antal p-platser enligt parkeringstal
Bostäder

80

Kontor

100

Livsmedelshandel

50

Summa

230

2. Multiplicera antalet parkeringsplatser som behövs för respektive kundgrupp med de definierade samnyttjandetalen.

Tabell 3-3 Exempelberäkning av hur många parkeringsplatser som behövs för ett fiktivt exploateringsområde där all parkering samlas i en gemensam anläggning.

Bostäder
Kontor
Livsmedelshandel
Summa

Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

80*70%=56

80*80%=64

80*70%=56

80*90%=72

100*100%=100

100*20%=20

100*10%=10

100*0%=0

50*55%= 27,5

50*100%=50

50*100%=50

50*0%=0

183,5

134

116

72

3. Se vid vilken tidpunkt den största efterfrågan på parkering infaller, i
detta exempel under dagtid en vardag. Anläggningen behöver således
dimensioneras efter 183,5 parkeringsplatser. Skillnaden i antal platser
jämfört med utan samnyttjande blir i detta fall -46,5 p-platser (20 %).

3.3 Innehåll i särskild p-utredning
Ibland kan det finnas skäl att göra en särskild utredning kring parkeringsefterfrågan. Det gäller till exempel om det handlar om en unik verksamhet där det finns
stora möjligheter att påverka parkeringsefterfrågan. Det kan också gälla ett område eller en fastighet där man vill nå högt ställda hållbarhetsmål eller har svårt
att klara parkeringstals-kraven och därför behöver andra sätt att lösa tillgängligheten.
En särskild utredning bör innehålla följande:



Beskrivning av verksamhetens inriktning och målgrupp/omland och hur
målgruppen vanligtvis reser.
Beskrivning av fastighetens/områdets läge i kommunen.
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Beskrivning av områdets förutsättningar att resa med bil, kollektivtrafik
och cykel.
Beskrivning av områdets förutsättningar att uträtta vardagliga ärenden –
tillgång till service (relevant för bostäder och arbetsplatser).
Analys av hur färdmedelsandelarna och behovet av p-platser ser ut för
målgruppen utan specifika åtgärder.
Beskrivning av åtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan och analys
av effekten. Jämförelse med andra liknande fall om möjligt.
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4. Slutsats och rekommendationer

4.1 Övergripande bedömning
Vår generella bedömning av förslaget är att det är mycket ambitiöst och att det
går i rätt riktning i förhållande till Borås vision 2035, som uttrycker en vision om
ett mer hållbart resande. Det är positivt med ett mer målstyrt arbete och med mer
flexibla normer. Det senare minimerar risken för att normen skulle bli för hög
och ge onödigt höga kostnader. Vi bedömer normen och innehållet som rimligt i
stora delar, men kanske är normen lite för ambitiös i vissa avseenden med hänsyn
till hur resvanorna ser ut i Borås idag? Normen för bil känns något låg för vissa
verksamheter och omvänt hög för cykel, om man jämför med de få uppgifter som
finns om dagens resande och mål.
Det finns en vision som antyder en riktning för ett mer hållbart resande, men det
behövs tydligare mål, styrning och förankring. Parkeringsnormen är bara en del
i arbetet. Den övergripande parkeringspolicyn och strategierna för hur parkering
ska hanteras bör hänga ihop med normen. Det krävs även kraftfulla insatser på
infrastruktur för att förbättra alternativen till bilen om bilnormen ska sänkas och
omvänt för cykeln. Vår generella hållning är att det gärna får ges möjlighet till
en låg bilparkeringsnorm för att undvika onödiga kostnader för parkering, men
att kraven ska ställas i förhållande till möjligheten att ordna alternativ. Det innebär att även privata aktörer/byggare bör bidra i arbetet för ett mer hållbart resande.

4.2 Förslag och rekommendationer
Här sammanfattas våra förslag och rekommendationer:






För att normen ska fylla sitt syfte och hamna på ”rätt nivå” bör det finnas
en övergripande parkeringspolicy och strategier för hur parkering ska hanteras som hänger ihop med normen. En övergripande p-policy kan t.ex. ta
upp vilken tillgänglighet genom cykel- respektive bilparkering som ska
tillgodoses i centrum och i andra delar av staden, hur boendes parkering
ska lösas, om och i så fall hur samnyttjande ska ske, inställning till p-köp
och inställning till olika mobilitetslösningar. Som underlag till strategier
kan en nulägesanalys behövas av hur parkeringssituationen ser ut i Borås.
Pågående arbete med trafikstrategi med mål för färdmedelsandelar kan
vara ett lämpligt underlag för normen och annat arbete inom hållbart resande. Inom ramen för detta kan också bättre underlag behöva tas fram
om hur man reser idag i olika delar av kommunen- hur stor andel av t.ex.
arbetsresor till centrum görs med cykel och bil?
Förutsättningar förändras ständigt och därför föreslår vi att normen regelbundet utvärderas och justeras efter utfallet och anpassas till nya mål och
förutsättningar.
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Bilparkeringsnormen för t.ex. kontor bedöms som låg och här kan kommunen överväga att höja normen något (minimi-nivån utan reduceringsmöjligheterna) och istället skapa incitament för att genomföra åtgärder
som går i riktning mot hållbart resande. Viktigt också att förtydliga möjligheten till reducering i mycket goda kollektivtrafiklägen.
För större transparens och möjlighet till justeringar skulle normen kunna
kompletteras med angivelser om cykel- respektive bilplatser per boende
och per besökande/anställd.
För cykel kan en sänkning av miniminormen övervägas, med hänsyn till
målet om 20 % och det låga cyklandet idag. Kanske kan talen även uttrycka rekommenderade intervall för att bättre kunna anpassas till specifika förutsättningar.
För handel kan tillägg göras om att bilorienterad handel med stort upptagningsområde kan kräva fler platser/särskild utredning, (om sådan handel
ska tillåtas).
Reduceringsmöjligheterna behöver bli mer tydliga och paketeras då åtgärderna samverkar. Bilpool förutsätter t.ex. bra kollektivtrafik. Kombinationen mellan fysiska åtgärder och informationsåtgärder är också viktig.
Förslag på åtgärdspaket ges därför i kapitel 3.
När det gäller samnyttjande kan det behövas förtydligande för när och hur
det ska göras. I kapitlet med åtgärdsförslag finns ett förslag med tabell
som kan vara ett bra verktyg för reduktionsmöjligheter upp till en viss
nivå. Generellt bör en särskild p-utredning krävas av kunden för att stora
samnyttjandeeffekter ska kunna godtas.
Tillåtna avstånd till parkering är något höga för cykel, liksom för bil
(verksamheter i centrumzonen). Framförallt för cykel är avståndet viktigt
och vi föreslår därför kortare avstånd för cykel, och eventuellt även för bil
för verksamheter i centrum.
Cykelparkeringsköp nämns, men däremot nämns inte bilparkeringsköp,
vilket vi tycker är synd då detta erbjudande funnits tidigare i Borås. Bilparkeringsköp blir allt vanligare i kommuner. Det är ett sätt att få större
inflytande över parkeringssituationen och en möjlighet att erbjuda en
lägre kostnad jämfört med att bygga dyra garageplatser. Parkeringsköp
kan innebära stora möjligheter till samnyttjande, vilket kan ge större effekt på det totala bilplatsbehovet än vad en sänkning av normen ger.

BILAGA 1 – FÖRSLAG TILL BORÅS STADS
PARKERINGSREGLER
I
NKOM:2016-08-25
DNR:2015/SBF0029
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Inledning

Borås Stads parkeringsregler är ett styrdokument som tas fram och fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och bygglov, men utgår ifrån den övergripande inriktning som anges i styrdokumentet Borås Stads riktlinjer för parkering som fastställs av Kommunfullmäktige.
Parkeringsreglerna aktualitetsprövas vart fjärde år likt Borås Stads övriga styrdokument. Genom
att återkommande se över och vid behov uppdatera parkeringsreglerna tillåts ett mer flexibelt och
till samhället anpassat förhållningssätt till parkering. Det gör det också enklare för byggherrar att
tillämpa nya alternativa lösningar för ett ökat hållbart resande. Borås Stads parkeringsregler tilllämpas parallellt med de regler och lagar som i övrigt tillämpas i bygglov- och detaljplaneärenden.
Parkeringsreglerna beskriver därmed inte de frågor som redan regleras genom lagstiftning.
Borås Stads parkeringsregler är ett styrdokument som används som underlag och utgångspunkt i
Samhällsbyggnadsnämndens arbete och beslut för ärenden som rör detaljplaner och bygglov. I
parkeringsreglerna anges parkeringstal för cykel- och bilparkering för olika användningar och
olika områden i kommunen. I parkeringsreglerna anges också när och hur det är möjligt att reducera parkeringstalen, när det är lämpligt att göra särskilda parkeringsutredningar samt vilka krav
som ställs på sådana utredningar.

Läsanvisning

I parkeringsreglerna anges grundnivåer för hur många cykel- respektive bilparkeringar som ska
anläggas för ett projekt. Det anges olika grundtal beroende på om aktuell fastighet ligger inom
centrumzonen eller utanför. Accepterade avstånd till parkering m.m. finns beskrivet i avsnittet
”Parkeringsplatsens lokalisering”. Centrumzonens avgränsning beskrivs närmare i avsnittet ”Zonindelning”. Parkeringstalen för samtliga användningar anges i avsnittet ”Parkeringstal”.
Parkeringstalen som anges är miniminivåer vilket innebär att det, så länge detaljplanen tillåter det,
är möjligt att anlägga fler parkeringsplatser. Det finns dock möjligheter att även reducera miniminivåerna om fastigheten har god tillgänglighet med kollektivtrafik eller om byggherren åtar sig att
göra specifika åtgärder som kan gynna en ökad andel hållbara resor. Vilka förutsättningar och
vilka krav som ställs för att möjliggöra en reducering av parkeringstalen beskrivs i avsnitten ”God
tillgänglighet med kollektivtrafik” respektive ”Åtgärdspaket för reducering”. Det är också möjligt
att samnyttja parkeringsplatser vid samlokalisering av flera olika typer av användningar. I avsnittet
”Samnyttjande av parkering” beskrivs vilka krav och vilka reduceringar som är möjliga att göra
vid samnyttjande.
Exempel på hur slutgiltiga parkeringstal räknas ut finns i avsnittet ”Räkneexempel”.
I vissa fall behövs en särskild parkeringsutredning för att säkerställa hur parkeringsfrågan ska
lösas. I avsnittet ”Särskilda parkeringsutredningar” beskrivs vilka krav som ställs på sådana utredningar.

Parkeringsplatsens lokalisering

Den grundläggande principen är att parkeringsplatser ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. Under förutsättning att parkeringsplatserna anläggs inom rimligt avstånd kan det vara
möjligt att anlägga parkeringsplatser utanför den egna fastigheten och/eller utnyttja befintliga
parkeringsanläggningar med ledig kapacitet.
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Parkeringslösningar som ligger utanför den egna fastigheten ska regleras genom servitut eller gemensamt ägande. Långvariga avtal (25 år) kan övervägas om de alternativen inte är möjliga. Parkeringen ska följa äganderätten till fastigheten och gälla för såväl nuvarande som framtida ägare.
En befintlig parkeringsanläggning kan anses ha ledig kapacitet om parkeringsplatserna inte är
varaktigt uthyrda eller i hög utsträckning upptagna och de aktuella parkeringstalen visar att platser
kan frigöras. Ledig kapacitet ska redovisas i en parkeringsutredning med nuvarande beläggningsgrad, både på dag- och kvällstid.

Avstånd till bilparkering

Inom centrumzonen bedöms rimligt gångavstånd till bilparkering från bostäder vara max 0,4
kilometer fågelvägen, motsvarande 7-8 minuters promenad. Kontor, verksamheter och skola i
centrumzonen kan dock ha ett avstånd på upp till 0,6 kilometer till bilparkeringsplatsen. Bilparkering till vård ska anordnas i direkt anslutning till verksamheten. Utanför centrumzonen bedöms
rimligt avstånd till bilparkering för alla kategorier vara max 0,3 kilometer fågelvägen vilket motsvarar 5-6 minuters promenad.

Utformning och avstånd till cykelparkering

Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst
utrymme. För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det
innebär att 30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslutning till entrén eller max 35
meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus.

Zonindelning

Parkeringstalen är indelade i två kategorier baserade på två olika zoner. En zon för den centrala
delen av Borås tätort och en zon för övriga kommunen. I centrum finns det stora förutsättningar
till förtätning tack vare närhet till service, cykelstråk och kollektivtrafik. Zonindelningen ger fler
områden möjlighet att utformas till tät innerstad
Utgångspunkten för zonindelningen är att centrumzonen kännetecknas av:
- God tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykelstråk
- Korta avstånd
- Stort utbud av service
- Hög befolkningstäthet
- Stor tillgång till arbetsplatser
Utanför centrumzonen är tillgängligheten utan bil något sämre. I flera av de mindre tätorterna i
kommunen finns det dock välutvecklade centrumkärnor med både kommunal och kommersiell
service där bilberoendet inte är lika högt som på landsbygden. Tätorterna behöver ingen zonindelning eftersom det är möjligt att göra reduktioner av antalet parkeringsplatser på fastigheter
som har god tillgänglighet med kollektivtrafik.
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Den röda ytan visar centrumzonen. I de mindre tätorterna finns möjlighet till reducerade parkeringstal då de kan
ha goda kollektivtrafikförbindelser och därmed få sänkta krav på antalet parkeringsplatser.
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Parkeringstal

I följande avsnitt presenteras parkeringstalen för samtliga användningar. Användningarna delas
upp i bostäder, handel, kontor och verksamheter, besöksverksamhet samt skola och vård. Under
varje användning finns ett antal specificerade kategorier med egna parkeringstal för både cykel
och bil samt för centrumzonen respektive utanför centrumzonen (övriga Borås). Parkeringstalen
anger en samlad bild av parkeringsbehovet vilket innebär att parkeringstalen innefattar fastighetens totala parkeringsbehov, dvs. inklusive besöksparkering och angöring.

Beräkningsgrunder

Parkeringsbehovet beräknas utifrån den lokalanvändning samt övriga uppgifter som redovisas i
underlag för detaljplan alternativt i bygglovhandlingar. Vid ändrad användning av befintlig byggnad beräknas parkeringsbehovet för den nya lokalanvändningen. När en ändring enbart gäller för
en liten del av fastigheten kan parkeringsbehovet räknas fram för aktuell ändring. Byggherren
måste redovisa att det eventuella ökade behovet av parkering inom fastigheten kan tillgodoses.
Parkeringstalen uttrycks som antal parkeringsplatser per 1000 m² bruttoarea (BTA) alternativt
som en viss procentsats av t.ex. antal anställda eller rum. Med bruttoarea (BTA) avses summan av
alla våningsplanens area, begränsat av ytterväggens utsida, vilket innebär att även entrépartier,
trapphus, förråd och övriga gemensamma ytor räknas in. För verksamheter som till exempel industri och handel ska även lager och personalutrymmen räknas in.

Bostäder

Parkeringstalen för bostäder har delats upp i fyra olika kategorier som har olika behov av parkeringsplatser. Parkeringsreglerna innehåller inte parkeringstal för enbostadshus då de i normalfallet
har goda möjligheter att ordna parkering på den egna fastigheten. Undantaget är gruppbyggda
småhus, där en byggherre bygger flera bostäder i ett projekt och därmed kan samordna parkering.
Utgångspunkten för parkeringstalen är att cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och vara
lätta och bekväma att nå och använda. Det ska även vara möjligt att parkera en egen bil vid eller
på rimligt avstånd från den egna bostaden. Mer information om vilka avstånd etc. som gäller
finns under avsnittet ”Parkeringsplatsens lokalisering”. Om de två trafikslagen cykel respektive bil
behöver prioriteras mot varandra bör det vara lättare att nå och hämta sin cykel än sin bil.
Bostäder, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA, om inget annat anges
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Flerbostadshus

25

25

7

11

Smålägenheter

30

30

3, minst 0,1/lgh

6

Gruppbyggda
småhus

25

25

8

11

20% av anställda + 10% av anställda + 30% av anställda + 45% av anställda +
10% av
5% av
9% av
10% av
lägenhetsantalet för lägenhetsantalet för lägenhetsantalet för lägenhetsantalet för
Gruppboende
besökare *
besökare *
besökare
besökare
* För gruppboende där de boende själva kan antas använda cykel ska talen för flerbostadshus användas.

Flerbostadshus

I flerbostadshus finns flera lägenheter under samma tak. Lägenheterna
kan antingen vara hyresrätter eller bostadsrätter.
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Smålägenheter

Smålägenheter är lägenheter avsedda för en person, max 35 m2. Lägenhetstypen är vanlig för studerande eller andra grupper där lågt bilinnehav kan förväntas.

Gruppbyggda småhus

Gruppbyggda småhus innebär att en byggherre uppför flera hus i
samma byggprojekt. Tekniken innebär att husen kan uppföras på kort
tid och till en lägre kostnad jämfört med exempelvis fristående villor.
Gruppbyggda småhus kan vara i form av radhus, grupphus eller fristående villor. Tomterna är ofta relativt små, vilket kan göra det svårt
att ordna tillräcklig parkering på den egna tomten. Gemensamma parkeringsanläggningar för flera hus skapar större möjlighet till samutnyttjande, varpå behovet av antalet platser blir lägre.

Gruppboende

Gruppboende avser lägenheter/boenden för personer med behov av
vård- eller stödpersonal och omfattar även trygghetsboende och äldreboende. Det innebär ofta att boendet har gemensamma utrymmen som
kök, matsal och vardagsrum. Parkeringsbehovet utgörs primärt av besöksparkering och parkering för personal. Olika former av gruppboende har olika inriktningar, och därför utgår talen ifrån en procentsats
av antalet lägenheter och personal.
Behovstalen för cykel behöver utgå ifrån den tänkta gruppen boende
och om de själva kan tänkas använda cykel eller ej. För gruppboende
där de boende inte kan antas använda cykel behöver endast platser för
personalen och besökare tillhandahållas. För gruppboende där de boende själva kan antas använda cykel ska behovstalen för flerbostadshus
användas.

Handel

Behovet av parkeringsplatser för handel varierar mellan olika typer av handel. En uppdelning
görs mellan livsmedelshandel och övrig handel.
Handel, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Livsmedelshandel

14

6

25

31

Övrig handel

12

3

17

23

Livsmedelshandel

Livsmedelshandel drar generellt en hög andel bilburna besökare. Besöken är kortare tidsmässigt än för övrig handel.

Övrig handel

Som övrig handel räknas handel med sällanköpsvaror som exempelvis
kläder, vitvaror och hemelektronik.
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Kontor och verksamheter

Behovet av parkering för kontor och verksamheter kan variera stort mellan kategorierna. Nedan
listas parkeringstalen för fyra olika kategorier inom ramen för denna användning. Överlag gäller
principen att parkering för arbetsplatser prioriteras lägre än för verksamhetens besökare.
Kontor och verksamheter, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Kontor

9

6

12

16

Småskalig
verksamhet i
bostadskvarter

5

4

2

2

Industri

2

1

4

6

Lager

1

0,5

2

3

Kontor

Ett kontor är en lokal avsedd för arbete, främst skrivbordsarbete. För
kontor i centrumzonen utgår parkeringstalen för cykel från att en stor
andel av personalen och besökarna använder cykel. Utanför centrumzonen antas att en lägre andel av de anställda och besökare använder
cykel.

Småskalig verksamhet
i bostadskvarter

Med småskalig verksamhet i bostadskvarter avses tjänsteverksamhet i
bostadskvarter, exempelvis i delar av en lägenhet, småhus eller mindre
verksamhetslokaler. Exempel på tänkbara verksamheter är småskaliga
kontor, frisör och massage. Verksamheten ska vara av den typen att den
har få besökare, dvs. 1-5 personer, åt gången. Parkeringsbehovet avser
primärt besökare till verksamheten eftersom de anställda i verksamheten antas bo intill eller i närheten av verksamheten. Kategorin har ett
lägre parkeringstal då förutsättningarna att ordna parkering i bostadskvarter kan vara svåra, framförallt i redan befintliga bostadskvarter.

Industri

Industrilokaler är främst avsedda för tillverkning och materialhantering.
Industriområden är generellt relativt dåligt försörjda med kollektivtrafik
och talen utgår därför ifrån en högre andel bilresande.

Lager

Lager är på liknande sätt som industri generellt dåligt försörjda med
kollektivtrafik och talen utgår därför ifrån en högre andel bilresande.

Besöksverksamhet

Behovet av parkering för besöksverksamhet kan förutom att skilja sig åt mellan respektive kategori variera stort beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Nedan listas parkeringstalen
för fyra olika kategorier inom ramen för denna användning. För större anläggningar som exempelvis friluftsområden, fotbollsanläggningar, arenor och kulturhus är det av vikt att det finns goda
förbindelser med kollektivtrafik och att parkeringsfrågan löses på ett lämpligt sätt i förhållande till
lokalisering och storlek på anläggningen. Vid sådana anläggningar behöver därför en särskild parkeringsutredning tas fram då de inte innefattas i parkeringsreglerna.

8

Besöksverksamhet
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Hotell

5% av antal rum

2,5% av antal rum

45% av antal rum

60% av antal rum

Restaurang

10% av maximalt
besöksantal

5% av maximalt
besöksantal

15% av maximalt
besöksantal

30% av maximalt
besöksantal

Samlingslokal och
evenemang

10% av maximalt
besöksantal

5% av maximalt
besöksantal

12,5% av maximalt
besöksantal *

25% av maximalt
besöksantal *

Tränings-/
aktivitetslokal

10% av maximalt
besöksantal

5% av maximalt
besöksantal

12,5% av maximalt
besöksantal

25% av maximalt
besöksantal

* Om maximalt besöksantal för samlingslokal enbart inträffar ett fåtal gånger per år blir det istället:
Centrum: 10% av maximalt besöksantal Utanför centrum: 12,5% av maximalt besöksantal

Hotell

Som hotell räknas även mindre motell och vandrarhem. För anläggningar i kraftigt bilorienterade lägen är det lämpligt att se till den specifika verksamhetens omfattning för att fastställa parkeringsbehov. Vid
komplicerade fall kan en särskild parkeringsutredning tas fram.

Restaurang

Som restaurang räknas alltifrån snabbmatställen till restauranger och
caféer. Behovet av parkeringsplatser för restauranger kan variera beroende på vilken typ av restaurang det är. Vid större eller komplicerade
fall kan en särskild parkeringsutredning tas fram.

Samlingslokal och
evenemang

Som samlingslokal räknas möteslokaler som exempelvis bibliotek, kyrkor och teatrar. Evenemangslokaler avser exempelvis konferens- och
festlokaler.

Tränings-/
aktivitetslokal

Som tränings- och aktivitetslokal räknas till exempel gymanläggningar,
ateljéer, bowlinghallar och mindre kurslokaler.

Skola och vård

Vid lokalisering av skola och vård är det viktigt med god tillgänglighet till kollektivtrafik och
gång- och cykelvägar. Det är viktigt att möjliggöra för säker angöring i närheten av entréerna.
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Skola och vård
Cykel

Bil

Grundskola

Centrum
20% av antalet
anställda + 17,5%
av antalet elever
20% av antalet
anställda + 22,5%
av antalet elever

Övriga Borås
15% av antalet
anställda + 12,5%
av antalet elever
15% av antalet
anställda + 17,5%
av antalet elever

Centrum
35% av antalet
anställda + 10% av
antalet elever
35% av antalet
anställda + 1% av
antalet elever

Övriga Borås
45% av antalet
anställda + 15% av
antalet elever
45% av antalet
anställda + 1% av
antalet elever

Gymnasium och
högre utbildning

20% av antalet
anställda + 17,5%
av antalet
elever/studenter

15% av antalet
anställda + 12,5%
av antalet
elever/studenter

35% av antalet
anställda + 15% av
antalet
elever/studenter
över 18 år

45% av antalet
anställda + 22,5%
av antalet
elever/studenter
över 18 år

Vård (ej SÄS)

20% av antalet
anställda + 15% av
maximalt
besöksantal

15% av antalet
anställda + 10% av
maximalt
besöksantal

50% av antalet
anställda + 15% av
maximalt
besöksantal

60% av antalet
anställda + 20% av
maximalt
besöksantal

Förskola

Förskola

För förskola är det i första hand viktigt att möjliggöra säker lämning av
barnen, vilket ställer krav på angöringsplatser som ligger nära entréer
och som inte kräver att bilar måste backa.

Grundskola

Grundskola omfattar skola årskurs 1-9.

Gymnasium och
högre utbildning

Gymnasium och högre utbildning har en något högre andel bilburna
besökare än övrig skola, eftersom även en viss andel av eleverna har
möjlighet att nyttja bil.

Vård

Inom vård ryms till exempel vårdcentraler och tandläkarmottagningar.
För Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) krävs separat parkeringsutredning.

God tillgänglighet med kollektivtrafik

Om aktuell fastighet har god tillgänglighet till kollektivtrafik – enligt nedan definition – är det
möjligt att reducera grundtalen med 10 %.
God tillgänglighet med kollektivtrafik innebär:
- Att det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste hållplats inom centrumzonen och
mindre än 0,5 km fågelvägen utanför centrumzonen.
- Att aktuell hållplats vid ordinarie tidtabell har minst 4 avgångar per timme på morgonen/början av arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen.

Åtgärdspaket för reducering

Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav som
ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra åtgärder som skapar goda förutsättningar
för andra resval än bil. I följande avsnitt beskrivs ett antal olika alternativ i form av åtgärdspaket
samt vilka krav som ställs för att de ska vara tillämpbara. Parkeringstalen kan reduceras med en
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viss procentandel beroende av vilket alternativ som tillämpas. Om en byggherre önskar en sänkning av parkeringstalen är det byggherrens ansvar att på ett trovärdigt sätt redovisa att de uppfylller kraven som ställs. Redovisningen ska ske skriftligt och kan göras genom exempelvis avtal eller
parkeringsutredningar.
För att det ska vara möjligt att tillämpa åtgärdspaketen måste kraven för god tillgänglighet uppnås. Den sammantagna och slutgiltiga reduceringen blir då den procentsats som presenteras i
respektive åtgärdspaket. Åtgärdspaketen är också fristående och kan inte summeras. Åtgärdspaketen delas upp i bostadspaket respektive verksamhetspaket.

Åtgärdspaket för bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge
Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter (-15%)
Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling och åtgärder vidtas för att ytterligare stimulera cykling kan parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av entrén (max 35 meter).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus eller under tak och vara lättillgängliga från markplan.
Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.
Tillgång till pump och verktyg.

Bostadspaket 2 – Bilpoolspaket (-20%)
Med bilpoolsåtgärder kan parkeringstalen för bostäder reduceras med 20 %. Följande krav ska
vara uppfyllda:
-

-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Bilpoolen ska vara etablerad vid inflyttning. Både etablering av ny bilpool och anslutning
till befintlig bilpool i närområdet godtas.
Antal bilpoolsbilar/platser ska vara 1 st för anläggningar som enligt grundtalen kräver
upp till och med 9 parkeringsplatser, 2 st för anläggningar som kräver 10 - 59 platser och
5 % av den oreducerade efterfrågan för anläggningar som kräver 60 platser eller mer.
Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga parkeringsplatser.
Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga boende i bostadsfastigheten för minst
5 år och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran för de som vill vara med.
Avstånd till bilpoolen är max 0,4 km.
Information om hållbart resande – t.ex. kollektivtrafik och bilpoolslösning - i samband
med marknadsföring av bostäderna.
P-avgift för övriga parkeringsplatser ska motsvara kostnaden att anlägga platsen.

Bostadspaket 3 – Utmärkta cykelmöjligheter och bilpool (-25%)
Vid en kombination av utmärkta cykelmöjligheter och bilpoolsåtgärder kan parkeringstalen reduceras med 25 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
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-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan)
Krav enligt ”Bostadspaket 1- Utmärkta cykelmöjligheter”
Krav enligt ”Bostadspaket 2 – Bilpool”

Bostadspaket 4 – Hållbar livsstil-profil (-40%)
Om en fastighet väljer att ha en hållbar livsstil-profil kan parkeringstalen reduceras med 40 %.
Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Krav enligt ”Bostadspaket 1- Utmärkta cykelmöjligheter”.
Krav enligt ”Bostadspaket 2 – Bilpool”.
Månadskort till kollektivtrafik i samband med inflyttning.
Cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyklar.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbart resande-åtgärder.

Åtgärdspaket för verksamhetsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge
Verksamhetspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter (-15%)
Om en fastighet för verksamheter har goda förutsättningar för cykling och åtgärder vidtas för att
ytterligare stimulera cykling kan parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av entrén (35 meter).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus eller under tak.
Tillgång till pump och verktyg.
Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob.

Verksamhetspaket 2 – Hållbar pendling-paket (-20%)
Med hållbar pendling-paketet och grundförutsättningen ett kollektivtrafikvänligt läge ger detta
sammantaget att parkeringstalen för bostäder kan reduceras med 20 %. Detta paket gäller endast
verksamheter dit de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna, det vill säga där parkeringsefterfrågan till största delen styrs av hur de anställda reser till arbetet. Det vill säga: kontor,
industri, lager. För vård och skola gäller åtgärdspaketet för de platser som avser de anställdas resor. Följande krav ska vara uppfyllda:
Om en fastighet för verksamheter väljer hållbar pendling-paketet kan parkeringstalen reduceras
med 40 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Krav enligt ”Verksamhetspaket 1 - Utmärkta cykelmöjligheter”.
Informations- och påverkansinsatser vid inflyttning samt löpande på webbsida.
P- avgifter för bil.
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Reducering av cykelparkering

För fastigheter utanför centrumzonen som inte ligger inom lämpligt cykelavstånd eller saknar
lämpliga cykelförbindelser kan behovstalen för cykelparkering reduceras med 25 %. Det finns
ingen möjlighet till reducering av cykelparkeringsplatser inom centrumzonen eftersom fastigheter
i centrumzonen genomgående bedöms ligga inom lämpligt cykelavstånd.
Fastigheter utanför centrumzonen bedöms ligga utom lämpligt cykelavstånd om centrumzonen
ligger längre än fem km fågelvägen från fastigheten och om det inte finns lämpliga cykelförbindelser. Som lämpliga cykelförbindelser räknas cykelvägar samt lågtrafikerade bilvägar med en hastighet på högst 50 km/h.

Samnyttjande av parkering

Med samnyttjande av parkeringsplatser avses att samma fysiska parkeringsplats kan användas av
flera brukare som har olika nyttjandetider. Bilplatser som kan användas för olika ändamål vid
olika tider ger effektivare markanvändning. Om en fastighet samnyttjar bilparkeringsplatser mellan olika användningar är det möjligt med viss minskning av bilparkeringstalen. För att samnyttjande ska vara möjligt krävs att efterfrågan på platserna för de olika ändamålen uppstår vid olika
tider och att platserna inte är reserverade för en specifik användare.
Reducering med hänsyn till samnyttjande av parkeringsplatserna beräknas enligt nedanstående
tabell. I tabellen anges beräknad beläggningsgrad för respektive kategori under tiderna vardag 1016, fredag 16-19, lördag 10-13 samt natt. Antalet parkeringsplatser som måste anläggas utgår ifrån
den tidpunkt där parkeringsbehovet sett till kategori och beläggningsgrad är som högst.
Beläggningsgrader för beräkning av samnyttjande (% )
Bostäder
Livsmedelshandel
Övrig handel
Kontor
Småskalig verksamhet
Industri och lager
Hotell
Restaurang
Samlingslokal & evenemang
Tränings-/aktivitetslokal
Förskolor & skolor
Vård

Vardag 10-16
70%
55%
50%
100%
75%
100%
50%
90%
10%
20%
100%
100%

Fredag 16-19
80%
100%
100%
20%
60%
10%
50%
80%
30%
80%
10%
50%

Lördag 10-13
70%
100%
100%
10%
55%
10%
50%
60%
50%
80%
5%
30%

Natt
90%
0%
0%
0%
0%
10%
90%
0%
0%
0%
0%
0%

Samnyttjande räknas ut genom att först beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för
respektive kategori. Multiplicera sedan antalet parkeringsplatser som behövs för respektive kategori med de definierade samnyttjandetalen. Se vid vilken tidpunkt den största efterfrågan på parkering infaller. Resultatet för den tidpunkten är det antal parkeringsplatser som behöver anläggas.
Se exempel på beräkning av samnyttjande under avsnittet ”Räkneexempel”.
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Räkneexempel
Beräkning av parkeringstal

Antalet parkeringsplatser som behövs utgår antingen ifrån BTA eller från antalet anställda/elever/hotellrum/besökare. För kategorierna som har tal som utgår ifrån BTA räknas
talen fram genom att dela ytan i BTA med 1000 och sedan multiplicera med angivna tal enligt
tabellen. För övriga kategorier räknas talen fram genom aktuella procentsatser angivna i tabellen.
Det är olika tal som gäller beroende på om fastigheten ligger i centrumzonen eller utanför.

Räkneexempel 1:

En fastighet som ligger i centrumzonen ska bebyggas med flerbostadshus. Byggnaden omfattar 5000 m2 BTA.
För flerbostadshus i centrumzonen krävs 25 cykelparkeringsplatser samt 7 bilparkeringsplatser per 1000m2 BTA.
5000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 5
5 x 25 = 125 cykelparkeringsplatser
5 x 7 = 35 bilparkeringsplatser
Det krävs 125 cykelparkeringsplatser och 35 bilparkeringsplatser.

Räkneexempel 2:

En fastighet utanför centrumzonen ska bebyggas med förskola. Förskolan ska ha 120 elever
och 20 anställda.
För förskolor utanför centrumzonen är antalet cykelparkeringsplatser som krävs 15% av antalet anställda plus 12,5% av antalet elever. Antalet bilparkeringsplatser som krävs är 45% av
antalet anställda plus 15% av antalet elever.
(0,15 x 20 anställda)+ (0,125 x 120 elever) = 3 + 15 = 18 cykelparkeringsplatser
(0,45 x 20 anställda) + (0,15 x 120 elever) = 9 + 18 = 27 bilparkeringsplatser
Det krävs 18 cykelparkeringsplatser och 27 bilparkeringsplatser.
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Räkneexempel 3:

En fastighet utanför centrumzonen ska bebyggas med kontor och flerbostadshus. Byggnaden
ska omfatta 6000 m2 kontor och 4000 m2 bostäder.
För kontor utanför centrumzonen krävs 6 cykelparkeringsplatser samt 16 bilparkeringsplatser
per 1000 m2 BTA. För flerbostadshus utanför centrumzonen krävs 25 cykelparkeringsplatser
samt 11 bilparkeringsplatser per 1000 m2 BTA.
Kontor:
6000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 6
6 x 6 = 36 cykelparkeringsplatser
6 x 16 = 96 bilparkeringsplatser
Bostäder
4000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 4
4 x 25 = 100 cykelparkeringsplatser
4 x 11 = 44 bilparkeringsplatser
Kontor + Bostäder:
36 + 100 = 136 cykelparkeringsplatser
96 + 44 = 140 bilparkeringsplatser
Det krävs 136 cykelparkeringsplatser och 140 bilparkeringsplatser.

Beräkning av bilparkeringstal med åtgärdspaket

Om en byggherre önskar använda sig av åtgärdspaket för reducering ska samtliga krav enligt aktuellt åtgärdspaket vara uppfyllda. Reducering av parkeringstalen sker sedan enligt respektive procentsats.

Räkneexempel 4:

En fastighet ska bebyggas med bostäder. Parkeringstalet anger att 80 bilparkeringsplatser
måste ordnas. Byggherren redovisar att samtliga krav för ”Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter” uppfylls. Reducering enligt åtgärdspaketet är 15 %.
80 p-platser x 0,15 = 12 bilparkeringsplatser
80 - 12 = 68 bilparkeringsplatser
Antalet bilparkeringsplatser som måste ordnas blir 68 stycken.

Räkneexempel 5:

En fastighet ska bebyggas med kontor. Parkeringstalet anger att 150 bilparkeringsplatser
måste ordnas. Byggherren redovisar att samtliga krav för ”Verksamhetspaket 2 – Hållbar
pendling-paket” uppfylls. Reducering enligt åtgärdspaketet är 20 %.
150 p-platser x 0,2 = 30 bilparkeringsplatser
150 - 30 = 120 bilparkeringsplatser
Antalet bilparkeringsplatser som måste ordnas blir 120 stycken.
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Beräkning av bilparkeringstal vid samnyttjande

Samnyttjande räknas ut genom att först beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för
respektive kategori. Därefter multipliceras antalet parkeringsplatser som behövs för respektive
kategori med de fördefinierade samnyttjandetalen. Se vid vilket tidpunkt den största efterfrågan
på parkering infaller. Det är antalet parkeringsplatser som måste anläggas.

Räkneexempel 6:

En fastighet ska bebyggas med bostäder, kontor och livsmedelsbutik. För bostäderna krävs
enligt grundtalet 80 bilparkeringsplatser. För kontoret krävs enligt grundtalet 100 bilparkeringsplatser. För livsmedelsbutiken krävs enligt grundtalet 60 bilparkeringsplatser. Sammanlagt behöver 240 bilparkeringsplatser anläggas.
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

80 x 70% = 56

80 x 80% = 64

80 x 70% = 56

80 x 90% = 72

Kontor

100 x 100% = 100 100 x 20% = 20

100 x 10% = 10

100 x 0% = 0

Livsmedelshandel

60 x 55% = 33

60 x 100% = 60

60 x 0% = 0

Summa

60 x 100% = 60
189

144

126

72

I detta fall infaller den högsta efterfrågan på parkering en vardag 10-16. Antalet bilparkeringsplatser som behöver anläggas är således 189 stycken. Det innebär en minskning med 21
procent.

Räkneexempel 7:

En fastighet ska bebyggas med bostäder, kontor, övrig handel och restaurang. För bostäderna krävs 50 bilparkeringsplatser, för kontor 60 bilparkeringsplatser, för handel 120 bilparkeringsplatser och för restaurang 30 bilparkeringsplatser. Sammanlagt behöver 260 bilparkeringsplatser anläggas.
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Bostäder

50 x 70% = 35

50 x 80% = 40

50 x 70% = 35

50 x 90% = 45

Kontor

60 x 100% = 60

60 x 20% = 12

60 x 10% = 6

60 x 0% = 0

Övrig handel

120 x 50% = 60

120 x 100% = 120 120 x 100% = 120 120 x 0% = 0

Restaurang

30 x 90% = 27

30 x 80% = 24

Summa

182

30 x 60% = 18
196

Natt

30 x 0% = 0
179

45

I detta fall infaller den högsta efterfrågan på parkering fredagar 16-19. Antalet bilparkeringsplatser som behöver anläggas är således 198 stycken. Det innebär en minskning med 24 procent.
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Beräkning av bilparkeringstal med åtgärdspaket och samnyttjande

Om parkeringstalen ska reduceras både med hjälp av åtgärdspaket och med samnyttjande reduceras parkeringstalen utifrån åtgärdspaketen först.

Räkneexempel 8:

En fastighet ska bebyggas med bostäder och kontor. För bostäderna krävs 60 bilparkeringsplatser och för kontoret krävs 50 bilparkeringsplatser. Sammanlagt 110 bilparkeringsplatser.
Byggherren vill reducera antalet bilparkeringsplatser som krävs med hjälp av ”Bostadspaket 1
– utmärkta cykelmöjligheter (-15%)” samt ”Verksamhetspaket 1 – utmärkta cykelmöjligheter
(-15%)”.
Reducering Bostadspaket 1: 60 bilparkeringsplatser x 0,85 = 51 platser
Reducering Verksamhetspaket 1: 50 bilparkeringsplatser x 0,85 = 42,4 platser
Reducering genom samnyttjande:
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

51 x 70% = 35,7

51 x 80% = 40,8

51 x 70% = 35,7

51 x 90% = 45,9

Kontor

42,4 x 100% = 42,4 42,4 x 20% = 8,48 42,4 x 10% = 4,24 42,4 x 0% = 0

Summa

78,1

49,28

39,94

45,9

Den högsta efterfrågan på parkering infallet vardagar 10-16. Antalet bilparkeringsplatser som
behöver anläggas är således 78,1 stycken. Det innebär en minskning med 29 procent.

Särskilda parkeringsutredningar

Ibland kan det finnas skäl att göra en särskild utredning kring efterfrågan på parkering. Det gäller
till exempel om det handlar om en unik verksamhet där det finns stora möjligheter att påverka
parkeringsefterfrågan. Det kan också gälla ett område eller en fastighet där man vill nå högt
ställda hållbarhetsmål eller har svårt att klara parkeringstalen och därför behöver andra sätt att
lösa tillgängligheten.
En särskild utredning bör innehålla följande:
- Beskrivning av verksamhetens inriktning och målgrupp/omland och hur målgruppen
vanligtvis reser.
- Beskrivning av fastighetens/områdets läge i kommunen.
- Beskrivning av områdets förutsättningar att resa med bil, kollektivtrafik och cykel.
- Beskrivning av områdets förutsättningar att uträtta vardagliga ärenden – tillgång till service (relevant för bostäder och arbetsplatser).
- Analys av hur färdmedelsandelarna och behovet av p-platser ser ut för målgruppen utan
specifika åtgärder.
- Beskrivning av åtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan och analys av effekten.
Jämförelse med andra liknande fall om möjligt.

Uppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Borås Stads parkeringsregler följs upp och revideras
minst vart fjärde år.
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SP 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss från Naturvårdsverket - förslag till reviderade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan
för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2016-09-22
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0534 450
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2016-09-15 / bh

Programområde: 2

Sida
1(3)
2016-10-03

Dnr 2016/KS0534 450
Ert dnr NV-00572-14

Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist

registrator@naturvardsverket.se

Svar på remiss från Naturvårdsverket - förslag
till reviderade föreskrifter om innehållet i en
kommunal plan för avfallsförebyggande och
hållbar avfallshantering.
Naturvårdsverket har sänt remiss till Borås med reviderade föreskrifter om innehållet
i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt för
länsstyrelsens sammanställning, som ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2016:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens
sammanställning. Remissen gick till ”Borås kommun” vilken har bytt namn till Borås
Stad, varför svar avges från Borås Stad.
Borås Stad har hanterat Naturvårdsverkets förslag i intern remiss och har fått svar
från Borås Energi och Miljö (BEM) samt från Miljöförvaltningen.
BEM har inga invändningar mot Naturvårdsverkets utkast, utan stödjer detta helt.
Bolaget har tidigare framfört vikten av att hänsyn tas till avfallsinsamling och återvinning i tidigt skede i samhällsplaneringen, vilket rubricerat förslag understryker återigen.
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget och anser att de ändringar som har gjorts i föreskriften i huvudsak är mycket bra. Framför allt uppskattars att föreskriften i sin nya
utformning bidrar till större långsiktighet inom avfallshanteringen. Förändringen
uppmuntrar ökat samarbete mellan avfallsorganisation och samhällsplanering inom
staden.
Miljöförvaltningen tror att föreskriftens revideringar kommer att stärka samarbete,
bidra till bättre mätning och uppföljning av nedskräpning, samt anser att det är viktigt
att nationella styrdokument implementeras lokalt och att föreskriften understyrker
vikten av uppföljning.
Miljöförvaltningen övervägande positiv till de förändringar som har gjorts i reviderade
föreskrifter och vägledning om innehållet i en kommunal plan och länsstyrelsens
sammanställning.
Förändringarna som har gjorts i riktlinjerna är bra eftersom det stödjer ett brett arbete
i kommunerna med fokus på infrastruktur och förebyggande arbete. Bra är också att
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riktlinjerna låter kommuneran själva utse vilka förvaltningar och bolag som ska ta
fram planen.
Det är oklart hur Länsstyrelsen kommer att agera om de planer som tas fram inte
följer föreskrifterna och lika viktigt är att fråga sig hur kommunerna kommer att följa
sina egna planer. Alltså är det lika viktigt för Länsstyreslen att kunna följa upp hur
kommunen efterlever sin plan som att tillse att planen finns.
I vägledningen skulle det tydligare kunna framgå vikten av en god organisation och
uppföljning av dokumentet.
För att underlätta framtagandet av planen borde det finnas en text i inledningen om
att hänvisningar till guider och handböcker ges i vägledningen.
Nedan följer Miljöförvaltningens synpunkter på specifika paragrafer:
1 § - Det hade det varit önskvärt med motiv i konsekvensutredningen till att definitionen av grovavfall tagits bort.
4 § - Tillstyrker att föreskriften kommer stärka samarbete, bidra till bättre mätning
och uppföljning av nedskräpning. Idag särskiljs ofta skräp i det offentliga rummet och
det som uppstår i hushåll, men båda är hushållsavfall.
5 § - Miljöförvaltningen anser att §5 är mycket viktig och att den därför skulle kunna
flyttas upp i föreskriften, eventuellt under en egen rubrik. Detta för att belysa vikten
av att nationella styrdokument implementeras lokalt.
6 § - Det är troligt att endast avfallstaxa, renhållningsföreskrifter och avfallsplan tas
upp som styrdokument. Därför vore det bra med fler exempel i vägledningen. Exempelvis integration i kommunens ledningssystem, direktiv för nämnder och annat.
7 § - Även önskvärt med formulering om vikten av tydlig organisation kring uppföljning, till exempel huvudansvarig och även vem som förväntas leverera underlag och
när.
9 § - föreskriften bidrar till långsiktighet inom avfallshanteringen genom formuleringen av §9 vilket är mycket positivt. Förändringen uppmuntrar och stödjer ökat samarbete mellan avfallsorganisationen och förvaltningarna inom samhällsbyggnadsområdet.
12 § - Material som omfattas av producentansvaret har inte längre en egen paragraf
vilket kan medföra att avfallstypen glöms bort i avfallsplanen. Vägledningen anger att
urval kan göras av vilka uppgifter som redovisas. Urvalet bör beskrivas och motiveras.
14 § - I paragrafen är det önskvärt att en beskrivning görs av hur erfarenheter från
uppföljning av tidigare avfallsplan implementerats i ny plan.
18 § - Miljöförvaltningen uppskattar att den här paragrafen har tillkommit. Ett perspektiv som ofta glöms bort inom avfallshantering är tillgänglighet och funktionshinder.
19 § - I vägledningen anges att uppgifter om deponier i första hand kommer användas
av länsstyrelsen. Här föreslås att ”länsstyrelsen” ersätts av ”tillsynsmyndigheterna”.
20 § - Tillstyrker att länsstyrelsens roll gentemot kommunerna förtydligas. Vikten av
länsstyrelsens roll bör dessutom understrykas och eventuellt ytterligare förtydliga rollen gällande uppföljning och stöttning i arbetet med avfallsplanering.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Förändringarna i föreskriften syftar till en bättre avfallshantering genom att avfallplanen blir tydligare och mer implementerad och har därmed en positiv påverkan.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Förändringarna i föreskriften kan leda till bättre planering och förebyggande arbete i
Borås Stad. Det i sin tur leder till besparingar genom bättre infrastruktur för avfallshanteringen som i sin tur ger en effektivetvinster och mindre nedskräpning
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
En genomarbetat avfallsplan där de tre hållbarhetsperspektiven har beaktats kan leda
till en mer jämlik avfallshantering och därmed bättre livsmiljö för olika grupper av
människor.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de svar som inkommit genom internremisserna
och avger dessa svar som eget yttrande.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Ansökan om planbesked för detaljplan för Parkstaden,
Hasseln 9.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja
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Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0441 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-09-16 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-10-03

Dnr 2016/KS0441 214
Ert dnr BN2016-1008

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Parkstaden,
Hasseln 9.
Förtätning med mer bostäder är positivt. Ändring av detaljplan i direkt anslutning till
Rv40 kommer kräva en rad utredningar för hälsa och säkerhet. Sökanden bör göras
medveten om kostnader innan eventuellt planuppdrag.
Fastigheten Hasseln 8 som sökande vill köpa av kommunen är i dagsläget utarrenderad.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för Centrum, Flundran 4
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-09-22
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0457 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-09-15 / bh

Programområde: 2

Sida
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Dnr 2016/KS0457 214
Ert dnr BN2016-1071

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Centrum,
Flundran 4
Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla.
Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är viktigt att se området i en
större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och byggnader ska samspela för att få
effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för fastighetsägare och aktörer.
Kommunstyrelsen är därför i dagsläget inte beredd att tillstyrka planuppdrag. Kommunstyrelsen hoppas dock på ett gott samarbete när de övergripande strukturerna har
tydliggjorts.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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BESLUTSFÖRSLAG

Borås Stads yttrande över Projekt Göteborg-Borås,
Samrådshandling för val av lokalisering och MKB, för
sträckan Bollebygd-Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-09-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-09-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0154 532
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 033-35 82 76
Datum/avdelningschef: 2016-09-23/ bh

Programområde: 2

Borås Stads yttrande över Trafikverkets
samrådshandling
Lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås
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Borås och Götalandsbanan
Götalandsbanan är ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt. Borås växer och strävar efter att
förena fortsatt ökad attraktivitet med en långsiktigt hållbar utveckling, vilket bland annat tar
sig uttryck i stadens vision – Borås 2025. En ny järnväg Göteborg-Borås och vidare österut
mot Jönköping och Stockholm är tillsammans med ett centralt placerat stationsläge i Borås
avgörande förutsättningar i förverkligandet av kommunens vision.
Götalandsbanan får Sverige att växa samtidigt som avstånden krymper mellan viktiga tillväxtregioner i landet. Fler och större regionala centrum mår Sverige bra av. Men höghastighetsjärnvägen knyter inte bara Sveriges storstadscentrum närmare varandra utan låter också
stationsorterna och regionerna längs vägen växa. Med Götalandsbanan får Västsverige en
arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås med Göteborg och Jönköping.
Höghastighetsjärnvägen innebär att pendling för arbete och studier blir möjlig i ett betydligt
större geografiskt område än i dag. Chansen att ta del av nöjes- och kulturutbud på andra platser ökar och möjligheten att utbyta erfarenheter med andra och besöka släkt och vänner kommer att få människors vardag och helg att bli rikare.
För att Götalandsbanan ska få den avsedda effekten – speciellt för det regionala resandet –
måste städerna ha centrala stationslägen. I den vardagliga pendlingen är det tiden dörr till
dörr som är det viktiga. Därför bör stationen ligga centralt där staden har sin tyngdpunkt
och ska växa och där det går att bygga ut och dra nytta av befintlig kollektivtrafik liksom ett
utbyggt gång- och cykelbanenät – precis som Kommunstyrelsen beslutat och helt enligt Sverigeförhandlingens intentioner. Med en utbyggd lokal kollektivtrafik med höghastighetsstationen i centrum får vi en sömlös och robust arbetspendling med flera alternativa resesätt. Då
har så många som möjlig chansen att utnyttja den viktiga framtidsinvestering som en höghastighetsbana genom Sverige är.
De snabba, säkra och robusta transporterna på banan är till nytta så väl för den enskilda arbetstagaren, som för företagen. Det blir en tillväxt av arbetsmarknadsregionen där näringslivsutveckling och ekonomisk tillväxt går hand i hand med miljönyttorna som de snabba, rena
personaltransporterna innebär. För företagen innebär höghastighetsjärnvägen att det blir möjligt att hitta nya talanger och rätt kompetens i ett betydligt större geografiskt område än idag.
Att pendla kollektivt blir ett attraktivt alternativ till bilen. Helt enligt intentionerna i visionen Borås 2025. Som individ kommer du att kunna bo där du helst vill men samtidigt ha
möjlighet att utvecklas – privat så väl som yrkesmässigt. De flesta av Sveriges främsta universitet och högskolor ligger en pendlingsbar tågresa bort. Med en höghastighetsjärnväg växer
utbildningsregionen och chansen att gå den utbildning eller fortbildning som bäst tar till vara
på dina intressen och fallenhet blir möjlig. Dessutom stärks och förenklas det internationella
utbytet i och med att tågen stannar vid flygplatserna.
Götalandsbanan ska byggas för en framtida ökad ekonomisk tillväxt, som också ger de
närmsta hundra årens unga boråsare möjlighet till personlig utveckling och fler upplevelser.
Det är positivt att vi kommit så här långt i processen och att lokaliseringsutredningen nu varit
ute på samråd. För stadens fortsatta utveckling är det av yttersta vikt att komma till rätt
beslut om val av korridor och placering av stationen. En centralt placerad station, utformas
som en vacker möbel i stadsrummet, ger förutsättningar för nya etableringar av attraktiv handel och service. Tryggheten förstärks när även de som inte skall resa besöker eller passerar
stadens nya station
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1. Borås Stads ställningstagande
Borås Stad har noga granskat och analyserat de olika alternativ som presenteras i Trafikverkets utredning om Götalandsbanans sträckning genom Borås. Nu lämnar kommunen sina synpunkter på utredningen utifrån stadens perspektiv.
1.1 Borås Stad väljer station under mark - röd korridor
Borås Stad förordar alternativ röd, det vill säga en tunnel under staden med en underjordisk
station under centrala Borås med uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och vid Stora
torget. Detta alternativ gynnar stadens utveckling på bästa sätt samtidigt som det är en bra
lösning för det regionala resandet. Med en korridor enligt rött alternativ möjliggörs för en
sträckning med station i Ulricehamn.
I Lokaliseringsutredningen påtalar Trafikverket följande ”Tillsammans med höghastighetsstandard, 320 km/h förbi Borås innebär korridoren mycket bra potential för att bidra till att
uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och Stockholm samt för att uppfylla målet om
kortare restid mellan Göteborg och Borås. Ett centrumnära stationsläge innebär mycket bra
tillgänglighet för resenärerna med närhet till stort antal boende och sysselsatta samt kort avstånd till övriga målpunkter. Detta skapar mycket goda förutsättningar för kort restid från dörr
till dörr.” Borås Stad har samma bild av den röda korridorens potential som Trafikverket.
1.2 Borås Stad begär ny utredning av station i befintligt läge - modifierad gul
I andra hand kan en modifierad gul korridor vara möjlig. Modifierad gul korridor möjliggör
en station vid nuvarande station som är bästa markläget samtidigt som den undviker barriärer
vid högskoleområdet. Under förutsättning att en fördjupad utredning (se nedan) tydliggjort att
det finns goda möjligheter och acceptabla konsekvenser kan Borås Stad tänka sig en modifierad lösning av alternativ gul enligt kommunens förslag eller annan lösning inom alternativ gul
som minimerar ingreppen och barriäreffekterna i staden.
1.3 Borås Stad begär fortsatt utredning av möjlig station vid Lusharpan - del av rosa
korridor
I tredje hand kan lösningar inom rosa korridor vara aktuella förutsatt ett centrumnära stationsläge på Lusharpan med korridorsträckning söder om St Birgitta griftegård. Under förutsättning att en fördjupad utredning tydliggjort att det finns goda möjligheter och acceptabla konsekvenser kan Borås Stad tänka sig lösningar inom denna del av rosa korridor där barriärer
och ingrepp i staden minimeras.
1.4 Borås Stad avfärdar övriga korridorer
Borås Stad avfärdar korridorerna Lila, Mörkgrön, Ljusgrön, Mörkblå och Ljusblå som helt
oacceptabla. Borås Stad avfärdar även delar av Rosa korridor (station söder om griftegården,
korridor norr om griftegården och förbifart i markplan) samt lösningar inom Gul korridor som
skapar barriäreffekter inom Högskolans campusområde.
1.5 Borås Stad förutsätter att avvisade korridorer stryks snarast
För att inte onödigt senarelägga stadsutvecklingsprojekt och därmed påverka Borås utveckling
negativt bör de korridorer som avvisas i remissen snarast strykas som korridorer även om Trafikverket inte fattar beslut om val av korridor förrän vid en senare tidpunkt.
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2. Motiv till ställningstagande
2.1 Viktigt att skilja på stationslägen och korridorsalternativ
Borås Stad anser att det endast finns två bra stationslägen i Borås som ansluter till centrala
staden och dess målpunkter samt till nuvarande station/resecentrum med dess funktion som
nod i det nuvarande kollektivtrafiksystemet. Det ena alternativet är en underjordisk station
under stadens centrala delar med uppgångar vid Stora torget och nuvarande station/resecentrum. Det andra alternativet är på marken i direkt anslutning till nuvarande station/resecentrum.
Eftersom det är stationslägena placering som skapar nyttan med järnvägen såväl ur resenärsperspektiv som ur stadsutvecklingsperspektiv är det självklart för Borås Stad att det skall vara
ett bra stationsläge i Borås. De nödvändiga korridorerna för att järnvägen skall kunna byggas
till/från stationen skall enligt Borås Stad dras så att ingrepp och störningar i staden blir så små
som möjligt. En dragning av järnvägs linjen mer eller mindre under mark blir då ett naturligt
val som i det röda alternativet eller i det modifierade gula alternativ som kommunen vill utreda.
2.2 Behov av fördjupade studier innan beslut
Borås Stad anser att Trafikverket i samråd med Borås Stad behöver genomföra ett fördjupat
utredningssteg inom lokaliseringsutredningen för att tydliggöra möjligheter och konsekvenser
inom delar av korridorerna gul och rosa för att få tillräckligt underlag för beslut om val av
korridor. Det fördjupade utredningsarbetet skall även omfatta det modifierade gula alternativ
som Borås Stad framfört till Trafikverket och beskriver i detta yttrande.
En fördjupad utredning behövs för såväl fortsatt förhandling mellan Borås Stad och Sverigeförhandlingen som för Trafikverkets val av korridorsalternativ. Borås Stad förutsätter därför
att Trafikverket påbörjar en fördjupad utredning snarast i oktober 2016 och genomför arbetet
så fort som möjligt under höst vinter 2016/17.
I normalfallet leder en lokaliseringsutredning fram till val av korridor som sedan studeras
detaljerat vid utarbetandet av en järnvägsplan för den valda korridoren. När det gäller passagen av Borås har Trafikverket presenterat åtta olika korridorer för järnvägens sträckning genom/förbi staden och olika stationslägen. Valet av korridor och därmed stationsläge är i detta
fall en mycket svår och komplex uppgift som berör många olika aspekter. Det handlar om en
avvägning mellan nationella, regionala och kommunala/lokala intressen som bland annat berör järnvägens funktion, regional utveckling och stadsutvecklingsmöjligheterna i Borås. Beskrivningen av korridorerna i lokaliseringsutredningen är på en sådan övergripande nivå att
det är svårt att fullt ut förstå vad man väljer mellan och vilka konsekvenserna blir. Borås Stad
anser att Trafikverket behöver komplettera utredningen med fördjupade studier av de stationslägen som staden pekat ut inom gul och rosa korridorer i plan och höjdled, möjlig hantering
av järnvägens intrång och barriäreffekter i staden, möjliga smidiga och snabba byten för kollektivtrafikresenärer samt komplettera de procentuella prisjämförelserna med underbyggda
kostnadsuppskattningar.
I den fortsatta processen inför val av korridor är det viktigt att Trafikverket gör en helhetsbedömning av kostnaderna för de alternativ som studeras djupare där samtliga aktörers kostnader beräknas och vägs samman för att tydliggöra den totala samhällskostnaden över tid. En
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jämförelse av totala kostnader och nyttor ger rättvisande beskrivning av de olika alternativens
samhällsekonomiska nytta relativt varandra.
2.3 Sammanfattande bedömning av korridorerna
Alternativ röd (tunnel och underjordisk station)
Borås Stad har under hela processen med lokaliseringsutredningen varit mycket tydliga med
att ett det är av avgörande betydelse att skapa ett centralt placerat stationsläge i Borås som ger
bästa möjliga funktion i kollektivtrafiksystemet och förutsättningar för stark tillväxt lokalt,
regionalt och nationellt. Ett centralt placerat stationsläge medför stark positiv stadsutveckling
i Borås under förutsättning att ingreppen blir hanterbara och minsta möjliga intrång har varit
Borås Stads andra grundläggande kriterium i diskussionerna med Trafikverket. Av de åtta
korridorer som Trafikverket presenterar i samrådshandlingen är det bara det röda alternativet
som uppfyller Borås Stads grundläggande kriterier om ett centralt stationsläge och begränsade
ingrepp i staden.
I samrådshandlingen ter det sig som att det röda alternativet med en tunnel och station under
staden skulle vara betydligt dyrare än andra alternativ men det är enligt Borås Stads en ofullständig jämförelse. Trafikverket har jämfört de projektkostnader som staten skulle få vid genomförandet av de olika alternativen men inte beaktat skillnader i kostnader mellan de olika
korridorerna för andra parter. För Borås Stad innebär andra alternativ exempelvis det rosa
betydlig högre kostnader än det röda eftersom det krävs betydande ombyggnader av stadens
infrastruktur, kollektivtrafiksystem och bebyggelsestruktur som inte behövs i samma utsträckning i det röda alternativet. Det handlar således om en överflyttning av kostnader från
staten till kommunen om man istället för röd väljer något av de andra alternativen. Någon
jämförelse av totalkostnaden mellan alternativen har inte gjorts och en sådan skulle enligt
Borås påverka jämförelsen mellan alternativen. i detta viktiga samhällsbyggnadsprojekt.
Alternativ gul och rosa (bibanor)
Tanken med bibanelösningarna är enligt Trafikverket att kombinera höga hastigheter och
korta restider för de tåg som går förbi Borås utan att stanna på en höghastighetsbana och konventionellt byggd bibana som med mindre störningar kan dras in i staden och skapa centrala
stationslägen för de tåg som skall stanna i Borås. Problemet är att även ett nytt konventionellt
dubbelspår och ny station skapar stora ingrepp och störningar i staden samt om stationsläget
inte blir tillräckligt centralt som en del av centrumbebyggelsen försvinner stora delar av nyttan med den nya järnvägen. Exempelvis skulle en lösning inom rosa korridor med en station
på bibana söder om Birgittas griftegård och en bibana på marken söder om staden skapa stora
ingrepp med två nya barriärer utöver den barriär som motorvägen redan utgör och ett stationsläge som inte blir en del av den centrala staden eftersom den då hamnar för långt bort från
centrum och nuvarande station/resecentrum med både motorvägen och kyrkogården som barriärer. En sådan lösning skulle vara oacceptabelt dålig för kollektivtrafikresenärerna samt för
Borås utveckling och inte uppfylla något av Stadens två grundläggande kriterier. En station
vid Lusharpan har förutsättningar avståndsmässigt att kunna kopplas samman med nuvarande
station och resecentrum samt centrala staden. Om det skall lyckas i praktiken krävs stora investeringar och en omfattande stadsutvecklings arbete. En fördjupad studie ska belysa
huruvida det går att komma fram med en järnvägslinje till/från ett sådant stationsläge utan att
förorsaka orimligt stor påverkan på stadens bebyggelse.
Delar av och Rosa kan vara möjliga men enligt Borås Stad går det inte att med nuvarande
underlag säga att det finns lösningar inom korridorerna som uppfyller Borås två grundläg-
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gande kriterier om centralt stationsläge och begränsat intrång i staden. Det behövs således
ytterligare fördjupning för att visa att det finns möjliga lösningar inom korridorerna som uppfyller kriterierna innan någon av dessa kan väljas. Den komplexa stadsbyggnadssituationen i
Borås kräver att Trafikverket tydliggör möjligheter och konsekvenser avseende:
 Möjliga stationslägen inom korridorerna i plan och höjdled.
 Möjlig hantering av intrång och barriäreffekter i staden
 Möjliga smidiga och snabba byten för kollektivtrafikresenärer.
Borås Stad är medveten om att detta innebär studier på en detaljeringsnivå som Trafikverket
normalt inte gör i en lokaliseringsutredning men anser det nödvändigt att Trafikverket visar
möjliga lösningar på en nivå så att kommunen och alla andra inblandade kan vara trygga i att
det går att lösa järnvägsutbyggnaden på ett bra sätt inom den korridor som väljs. En fördjupad
studie skapar också nödvändigt underlag för fortsatt förhandling och slutligt avtal mellan
Borås Stad och Sverigeförhandlingen.
Gul korridor enligt Trafikverkets förslag är inte möjlig eftersom den skapar oacceptabla barriärer inom högskoleområdet. Som ett alternativt förslag till den gula korridoren har Borås
Stad under processens gång framfört önskemålet till Trafikverket om att de utreder ett modifierat gult alternativ som skulle kunna vara en bra lösning med centralt stationsläget i Borås
med en förbifart i djup tunnel. Syftet med att studera en modifierad gul korridor är att titta på
lösningar med en station på marken vid nuvarande station som inte skapar så stora ingrepp
och barriärer i staden. Det innebär att Trafikverket behöver utreda möjligheten att gå i grund
sandtunnel.
Borås Stad önskar att Trafikverket utreder en bibanelösning i Borås som är en modifiering av
lokaliseringsutredningens gula alternativ. Följande förändringar önskas:
En dragning av järnvägen i snäv kurva (eftersom alla tåg ändå stannar) från en station i nuvarande läge in i betongtunnel under Yxhammarsgatan och sedan vidare i snävast möjliga kurva
i bergtunnel under staden tillbaka till HH linjen som då går i bergtunnel under staden.
HH linjen har en riktning som gör att den är förenlig med både en dragning till Ulricehamn
eller söder om Åsunden.
Två principer för stationens höjdläge prövas kopplat till linjen ovan.
 Princip 1: En helt eller delvis nedsänkt station så att järnvägslinjen kan passera under
Viskan innan den svänger in under Yxhammarsgatan.
 Princip 2: En station i markplan men omgrävning av Viskan så att järnvägen hinner
passera över Viskan innan den sänker sig ner under Yxhammarsgatan.
En principskiss som illustrerar det modifierade alternativet bifogas.
Alternativ Lila, Mörkgrön, Ljusgrön,
Ovanstående tre korridorer innebär alla höghastighetsjärnväg rakt genom Borås stadsbebyggelse, vilket ger ur Borås Stads synvinkel oacceptabelt stora ingrepp och negativ påverkan på
staden och dess utveckling.
Alternativ Mörkblå och Ljusblå
Ovanstående två alternativ innebär externa stationslägen med ur Borås Stads synvinkel oacceptabelt lång restid, fler byten, otrygg stationsmiljö och negativ påverkan på stadens utveckling.
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3. Generella synpunkter
3.1 Beskrivningen av Götalandsbanans ändamål och projektmålen behöver kompletteras
Nyttorna för Borås ligger främst i kortare restid regionalt, till Göteborg, Landvetter och Jönköping. Ändamålet med Götalandsbanan behöver kompletteras så att utöver tvåtimmarsmålet
skall Götalandsbanan även förbinda mellanliggande städer/regioner med en tågtrafik som är
tillräckligt frekvent och snabb för att vara konkurrenskraftig mot vägtrafiken. Projektmålet
behöver förtydligas med att kraftigt förbättrad restid Göteborg-Borås innebär en restidskvot
på 0,8 med minst kvartstrafik Borås C- Göteborg C på max 35 min.
3.2 Järnvägens funktion – Trafikering, restider och kapacitet
Borås anser att en grundläggande förutsättning är att den nya järnvägen och dess
station i Borås planeras på ett sådant sätt att ett konkurrenskraftigt regionalt resande med
järnväg skapas mellan Borås och Göteborg. Det innebär att det mål som VGR formulerat med
minst kvartstrafik där alla tågen tar max 35 minuter mellan Borås C och Göteborgs C skall
möjliggöras genom den lösning som väljs i Borås. Eftersom det är viktigt att få plats med såväl höghastighetståg som tillräckligt antal snabba regionaltåg mellan Borås och Göteborg
krävs det på sikt ytterligare spårförstärkning främst väster om Landvetter flygplats. Trafikverket utgår från en trafikering med tre höghastighetståg. Vad händer med regionaltågen om antalet höghastighetståg ökar?
3.3 Detaljeringsnivån på Lokaliseringsutredningen
Borås Stad är medveten om att lokaliseringsutredningen enligt lagstadgad planeringsprocess
ska hålla en generell beskrivningsnivå. Spännvidden inom korridorerna är dock stor och det
finns flera möjliga linjedragningar inklusive höjdlägen inom varje korridor som har helt skilda
potentialer och konsekvenser för kommunen. Detta är en stor utmaning i processen att bedöm
de olika korridorerna mot varandra.
3.4 Samplanering med befintlig infrastruktur
Hur ska de befintliga spåren samspela med den nya banan? Alla de som ska byta tåg i Borås
måste kunna göra det på ett bra sätt. Staden måste kunna utvecklas på ett bra sätt runt järnvägsstationen och inte bli inklämd mellan stora infrastrukturer. Den nya stationen ska bidra
till ett attraktivt stadsliv. Generellt finns det en oro från Borås Stads sida kring hur man hanterar planskildhet mellan den nya järnvägen och befintliga infrastrukturer. Hur skapar man
attraktiva stadsrum med bra kopplingar mellan stadens delar samtidigt som infrastrukturer i
flera nivåer i mark och ovan mark ska finnas som element i stadsrummet?
Styrkan i Borås Stads utredning från 2008 ”Staden och järnvägen” är inte bara att den visar på
en möjlig passage av Borås Stad med ett centralt stationsläge och minimalt intrång i staden
utan även genom det helhetsgrepp på järnvägssystemet som redovisas. Genom att lägga in
Viskadalsbanan i väster och Älvsborgsbanan i öster i samma tunnel in/ut ur staden som Götalandsbanan rensar man i spårsystemet i staden, vilket ger mindre barriäreffekter och frigör
stora ytor för central placerad ny stadsbebyggelse i form av bostäder och verksamheter med
gångavstånd till stationen. Borås Stad anser att Trafikverket behöver komplettera Lokaliseringsutredningen med analyser och beskrivningar av hur den nya höghastighetsjärnvägen skall
fungera och samspela med den befintliga infrastrukturen i de olika föreslagna korridorsalternativen. Utan dessa analyser och beskrivningar försvåras bedömningen av vilka konsekvenser
korridorsalternativen kommer att få för resenärerna och för stadens utveckling.
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3.5 Beslut om val av korridor grundat på projektkostnader kan bli fel
De kostnadsbedömningar som Trafikverket har gjort innehåller endast kostnader för järnvägsprojektet d v s kostnaderna för att bygga järnvägsanläggningen och intrångsersättningar. Det
innebär att tillkommande kostnader för andra aktörer än Trafikverket inte finns med. Korridorsalternativ som i samrådshandlingen verkar billigare kan bli dyra i slutändan när alla samhällsaktörers kostnader räknats in. Borås Stad ställer sig kritiska till att med ett så stort infrastrukturprojekt med så stora strukturella förändringar som resultat argumentera för ett billigt
alternativ när endast en aktörs kostnad är redovisad. Borås Stad önskar få del av de faktiska
kostnader som ligger bakom de schematiska kostnadsbedömningarna. Val av korridor blir
särskilt komplext eftersom kravet från Sverigeförhandlingen är att Borås ska bygga nya bostäder kopplat till Götalandsbanan, vilket försvåras olika mycket beroende på val av korridorsalternativ. Det finns även samhällsekonomiska aspekter som berör andra offentliga aktörers
kostnader, som exempelvis ökad kollektivtrafik vid ett externt stationsläge. I följande tabell
redovisas antalet framtida möjliga bostäder som påverkas i de olika korridorsalternativen och
som med valt alternativ troligen till stor del inte kan byggas.
Korridor

Antal potentiella bostäder inom
området som ligger helt inom
korridoren

Antal potentiella bostäder inom området
som ligger delvis inom
korridoren

Antal potentiella
bostäder totalt som
ligger helt eller
delvis inom korridoren

Gul

2000

3000

5000

Lila

4500

2000

6000

Mörkgrön

300

3500

4000

Ljusgrön

4500

1500

6000

Rosa

2500

6300

9000

Röd

-

-

Mörkblå

0

0

Ljusblå

0

0

Den totala kostnaden är betydligt högre och kan ge en annan rangordning mellan alternativen.
Exempelvis ger de olika korridorerna och stationslägen olika påverkan på trafikflödena i staden och därmed olika behov av utveckling av infrastrukturen i staden utöver de åtgärder som
ingår i projektkostnaderna. De olika korridorerna och stationslägena innebär också olika kostnader genom att de ger olika påverkan på stadens utvecklingsmöjligheter genom barriäreffekter som splittra staden samt att den byggbara marken i staden minskar dels genom att mark
blir fysiskt/miljömässigt omöjlig att bebygga och dels genom att mark inte längre blir attraktiv att bebygga. Även dessa kostnader är av stor vikt att få med i redovisningen.
3.6 Det är inte rimligt att anta att samtliga korridorer klarar en bytestid på max 10 minuter
Trafikverket skriver i samrådshandlingen att man klarar bytestiden på max 10 minuter i samtliga korridorsalternativ. Hur definierar man begreppet bytestid och ur många byten räknar
man med? För staden är det avgörande att bytestiden mellan den nya stationen och befintligt
resecentrum är max 10 minuter d v s att det tar max 10 min som resenär att förflytta sig mel8

lan Götalandsbanetågen och övriga regiontåg. Det skapar störst nytta ur ett resenärsperspektiv. Borås Stad vill att Trafikverket redovisar hur man räknat på detta i samtliga korridorer. Är
det exempelvis möjligt att klara en bytestid på max 10 minuter även i den blå korridoren?
Menar man enbart bytet mellan tåg till buss? Innebär det i så fall att man tänker sig ett resecentrum kopplat till en extern station? Vem betalar en sådan investering? Studier visar att om
man får två byten på sin pendlingsresa minskar antalet resenärer drastiskt. Den upplevda bytestiden är tre gånger så lång som själva resandetiden. Det är då risk att man väljer bilen.
3.7 Gestaltningsfrågan behöver hanteras och beskrivas annorlunda
Borås Stad anser att Trafikverket bör hantera gestaltningsfrågorna på annat sätt i lokaliseringsutredningen.
Processen: Gestaltningsfrågor borde komma in tidigt i processen i en löpande diskussion med
kommunen om förutsättningar i form av möjligheter och begränsningar i olika landskaps och
stadsområden. Borås Stad saknar detta i lokaliseringsutredningen. Vid påpekande från Borås
Stad har Trafikverket hänvisat till att man väntar på underlag från annan konsultgrupp som
arbetar åt Trafikverket på annan del av sträckan Göteborg-Borås. Gestaltningsfrågorna har
således inte kommit in tidigt i processen på det sätt som de borde göra utan blivit något som
lagts till på slutet.
Metoden: Potential för gestaltning är det begrepp som används i utvärderingen av de olika
korridorerna tillsammans med potential för Trafikering, Restid, Kommunal planering mm.
Metodmässigt framstår arbetet med en sådan redovisning av gestaltningsfrågor som oklart och
missvisande. Potentialen för gestaltning är ett svårbegripligt och knappast relevant begrepp i
en utvärdering av korridorerna. Eftersom gestaltning handlar om att ordna och utforma en
fysisk verklighet är möjligheterna lika stora för gestaltningsarbete i alla korridorer. Däremot
är möjligheterna att genom gestaltning uppnå en god och funktionell miljö i korridorerna
högst olika beroende på korridorens placering i staden eller landskapet. Det är således potentialen att med god gestaltning behålla eller skapa en god och funktionell stadsmiljö inom de
olika korridorernas som är intressant att redovisa och inte gestaltningen i sig som bara är ett
redskap.
3.8 Viktigt att redovisa begränsningar för vad som kan byggas i anslutning till en höghastighetsjärnväg
I många av korridorerna skapas ytor i anslutning till järnvägen som skadar stadsbilden och
stadslivet. Trafikverket beskriver olika möjligheter för stadsutveckling beroende på om järnvägen hamnar i markplan eller i upphöjt läge. En överdäckning av anläggningen om den ligger på mark anges som en möjlig lösning för att kunna bygga ovanför stationen. Trafikverket
nämner även möjligheten att nyttja ytorna som kan bli under ett upphöjt läge. Vilka krav ställer Trafikverket och Länsstyrelsen på användning av ytor i direkt anslutning till en höghastighetsjärnväg? Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är det rimligt att kräva att staden i framtiden ska
kunna använda så stor andel som möjligt av stadens ytor för att skapa stadsliv.
3.9 Den samlade bedömningen av korridorerna kan bli missvisande
Trafikverket har gjort en samlad bedömning av konsekvenser och potentialer för de olika korridorerna(figur 8.2) som bygger på ett antal sammanvägningar av olika aspekter som i sin tur
bygger på ett antal olika värderingar, gränsdragningar och ställningstaganden inom varje
aspekt. Generellt ställer sig Borås Stad tveksam till denna redovisningsform eftersom den
förenklar en i grunden väldigt komplex frågeställning. Det blir en för enkel bild av verkligheten och i delar direkt missvisande. I sin enkelhet riskerar den att bli den enda sanningen om
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korridorerna. Det är svårt att förstå vad som ligger bakom bedömningarna och hur Trafikverket har kommit fram till de slutliga värderingarna som redovisas i tabellen. I resonemangen
som görs i löptext dras vissa slutsatser som i tabellform inte stämmer överens med texterna.
I den använda femgradiga färgskalan försvinner möjligheterna att nyansera beskrivningen och
det uppstår ständigt valsituationer på vilken sida av en gräns mellan färger en korridor befinner sig. Två korridorer där det kanske skiljer ganska mycket i konsekvenserna för en viss
aspekt hamnar inom samma färg medan en tredje korridor med marginellt större skillnad
hamnar i en annan färg. Redan på beskrivningen av enskilda aspekter kan färgsystemet ge fel
signaler till läsaren. När sedan olika aspekter vägs samman blir felen så stora att det blir direkt
missvisande. Exempelvis kan en korridor vara riktigt dålig ur en aspekt men bra ur en annan
aspekt. När dessa aspekter vägs samman kan slutresultatet bli att korridoren bedöms som relativt bra trots att den är riktigt dålig för en av de ingående aspekterna. Viktiga konsekvenser
döljs således för läsaren när man ser på den samlade bedömningen, vilket gör den missvisande och direkt olämplig att grunda ställningstaganden på. Borås Stad vill starkt framhålla att
den samlade bedömningen inte lämpar sig som grund för samlade analyser och beslut om val
av korridorer.
Den samlade bedömningen grundar sig på potential och konsekvenser som uppstår av järnvägen. Potentialerna utgår från att järnvägen ger potentialer oavsett var stationen ligger i kommunen. Det innebär att det sämsta bedömningskriteriet är ”acceptabelt”. Borås Stad håller
med om att järnvägen med en station i centrala Borås ger en positiv effekt för kommunen.
Men givetvis kan det finnas tekniska lösningar som har negativ inverkan på staden och därmed ur ett stadsbyggnadsperspektiv inte kan anses acceptabla. Korridorer som inte uppfyller
stadens inriktningsbeslut anses enligt Borås stad ”oacceptabla”. När det gäller konsekvenserna bedömer Borås Stad att det saknas ett steg – ”mycket stora konsekvenser”.
3.10 Lösningar i Borås får inte påverkas negativt av låsningar utanför tätorten
Järnvägens passage genom Borås med ett centralt stationsläge i staden är en svår och komplex
uppgift. Det är naturligtvis viktigt att järnvägen kan dras vidare österut på ett bra sätt men
hänsynstaganden utanför tätorten får inte bli så starka att de bildar låsningar som försvårar,
fördyrar eller omöjliggör bra och önskvärda lösningar av järnvägssträckning och stationsplacering i Borås tätort. Det är stationerna med dess möjligheter för människor att stiga på och av
tågen som skapar nyttan med järnvägen. Således bör utgångspunkten vara att först hitta bästa
möjliga stationsläge i Borås med en järnvägssträckning som ger minsta möjliga ingrepp i staden. Utifrån den lösning som väljs i Borås får man sedan anpassa sträckningen utanför tätorten och acceptera vissa ingrepp där.
3.11 Samlade synpunkter kopplat till tilläggsuppdraget (rosa korridor)
 Beskrivningen och slutsatserna hänger på ett flertal ställen inte ihop. I beskrivningen
lyfts återkommande ett antal negativa aspekter fram medan sedan blir slutsatsen ändå
varje gång att alternativet är bra utan någon förklaring till hur man kommer fram till
denna slutsats utifrån de negativa aspekter som beskrivits. (Gäller även andra korridorsalternativ).
 Föreslår samförläggning med befintlig infrastruktur vilket man inte gjort i tidigare
korridorer – vad innebär det för jämförelsen mellan korridorerna?
 Föreslår flytt av befintlig station vilket man inte har gjort i tidigare korridorer – vad
innebär det för jämförelsen mellan korridorerna?
 Den rosa korridoren har andra förutsättningar än övriga korridorer. Är de då jämbördiga?
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Svarstiden är för kort för att kunna göra en kvalitativ bedömning av korridoren. Särskilt när förutsättningarna inte är de samma som för övriga korridorer.

3.12 Järnvägens etapputbyggnad i de olika alternativen behöver beskrivas
Enligt Trafikverket kommer färdigställandet av järnvägen fram till en station i Borås att vara
en etapp av järnvägens utbyggnad. Beroende på politiska beslut kan det därefter bli ett mer
eller mindre långt uppehåll innan järnvägen byggs vidare österut. Borås Stad önskar en beskrivning av hur etapputbyggnaden är tänkt att hanteras i de olika korridorsalternativen och
vilka som är de viktigaste alternativskiljande faktorerna avseende nödvändiga provisoriska
lösningar, funktionen i kollektivtrafiksystemet, påverkan på staden, kostnader m.m.
3.13 Naturvärden i blå och rosa korridor
Både blå och rosa korridorer medför mycket stora konsekvenser för naturmiljön och värsta
tänkbara sträckning kan innebära att rödlistade arter försvinner och oåterkalleliga värden går
förlorade. I ett sådant scenario borde konsekvenserna vara markerade mörkröda dvs. stora
konsekvenser för både blåa och rosa korridorer.
Bråt Osdal. Området en av länets mest värdefulla lokaler för vildbin. Det finns minst fem arter rödlistade vildbin samt rödlistade fjärilar, fåglar och kärlväxter. Det finns inga andra lokaler i länet där lika många arter är kartlagda. För att dessa arter ska kunna överleva är det viktigt att området inte fragmenteras. Det är dessutom viktigt att kartlägga hur dessa arter påverkas av bl.a. vibrationer och buller. När Rv27 byggdes flyttade Trafikverket fibblesolbiet. Tyvärr fungerade det inte så bra och sannolikheten för att kunna återskapa eller flytta lokaler för
sällsynta vildbin är mycket liten. Intrång på området kan därmed innebära att hotade arter
utrotas. Kostnadsberäkningar för förlorade arter eller ekosystem finns inte i dagsläget och är
mycket svåra om inte omöjliga att uppskatta, det är därför av stor vikt att konsekvenserna tas
med på annat sätt när olika alternativa sträckor jämförs. På Bråt där det är platt kommer spår i
dagen och på bro påverkar landskapsbilden mycket. Till skillnad från den bedömningen som
finns i den kompletterande miljökonsekvensbeskrivningen.
Friluftslivet på området är omfattande och ett av kommunens mest välbesökta rekreationsområde.
Lindåsabäcken och Älmås. Även om järnvägen inte gör intrång i Lindåsabäckens och Älmås
naturreservat så kan öring och bottenfauna påverkas av vibrationer och buller. Ytterligare
utredningar behöver göras.
Ollonstupet. Ollonstupet är en del av stadens viktiga grönstruktur och en viktig grön korridor
in i staden som inte kan ersättas om järnvägen går i markplan.
Hälasjön. I området mellan Hälasjön och Pickesjön finns även hasselmus som har ett strikt
artskydd.
Hälsa. Buller, barriäreffekter och ljusstörningars påverkan på djur borde också belysas.
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4. Borås Stads synpunkter på korridorerna
4.1 Förordad korridor
Borås Stad förordar alternativ röd, det vill säga en tunnel under staden och en underjordisk
station under centrala staden med uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och vid Stora
torget.
4.1.1 Röd korridor – Borås Stads synpunkter
Centralt stationsläge
Med en röd korridor uppfylls stadens inriktningsbeslut om ett centralt stationsläge där stationen blir en integrerad del av stadslivet. Stationen hamnar under mark med en eller ett par uppgångar i centrum. Utan att synas och ta plats i stadsrummet blir stationen en naturlig del av
stadens liv.
Barriäreffekter
För Borås innebär det röda alternativet en ny station mitt i staden utan de negativa barriäreffekter inne i staden som en järnväg i markplan medför.
Borås växer
Staden kan växa obehindrat av järnvägen runt den nya stationen. Samtidigt ”frigörs” stora
områden för bebyggelse som idag är begränsade av utredningsområdet för järnväg. Med en
färdigbyggd järnväg under mark möjliggörs för att Borås ska kunna fortsätta växa så som det
gör idag och nyttja de befintliga infrastrukturer och bebyggelsestrukturer som redan finns. Det
innebär att stadens investeringar blir mer kostnadseffektiva. Staden behöver växa i stadskärnan, med en station under centrala Borås möjliggörs denna tillväxt utan barriäreffekter av
järnvägen.
Befintlig infrastruktur och tillgänglighet
Den röda korridoren uppfyller stadens inriktningsbeslut vad gäller kopplingen till stadens
befintliga infrastruktur. Dagens infrastruktur är uppbyggd i ett system där alla vägar bär till
centrum. Det innebär att tillgängligheten till denna punkt redan finns. Med en korridor och
station under staden möjliggörs för en utveckling utifrån den struktur som staden har idag.
Det kommer att krävas insatser från stadens sida för att hantera flöden till och från stationens
upp och nedgångar. Befintlig infrastruktur kommer att behöva trimmas och angöringsplatser
måste skapas för att gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar på ett enkelt sätt ska kunna
angöra dessa punkter i staden. Detta ställer nya krav på stadens redan hårt belastade infrastruktur och kräver insatser från kommunen. För staden blir det viktigt att tillsammans med
Trafikverket planera uppgångarnas läge noga. Därefter behöver staden arbeta med de urbana
stråk som ska knyta samman stationen med övriga delar av staden och kommunen. Med en
station i djup tunnel ställs höga krav på utformning av perronger samt upp och nedgångar. Det
kan annars kännas otryggt att röra sig på en station som ligger djupt under mark och där det är
hissar och långa rulltrappor för att ta sig upp och ner.
Bytestiden och restid
I och med stationens läge och goda tillgänglighet minimeras den totala restiden från dörr-tilldörr för den som ska till och från Borås. Människor som kommer till Borås hamnar mitt i stadens liv och rörelse när de kliver av tåget. Pendlare når enkelt stadens stora arbetsplatser till
fots, cykel eller med kollektivtrafik. Med en station under mark kan staden tillsammans med
Trafikverket planera var uppgångarna från en underjordisk station ska komma upp i centrum.
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Ett självklart läge är vid befintligt resecentrum där snabba byten kan göras till det befintliga
järnvägsnätet. Ytterligare ett läge kan vara vid Stora torget, den mest centrala punkten i
Borås.
Befintlig bebyggelse
Med en nedgrävd infrastruktur enligt rött alternativ behöver staden inte riva bebyggelse.
Regionalt nav
Med ett centralt stationsläge förstärks Borås roll som regionalt nav ytterligare. Borås kommer
att bli en del i både Göteborgs och Jönköpings arbetsmarknadsregioner.
4.2 Möjliga korridoralternativ förutsatt att de modifieras
Under förutsättning att en fördjupad utredning tydliggör möjligheter och konsekvenser kan
Borås Stad också tänka sig en modifierad lösning av alternativ gul enligt kommunens förslag
alternativt en modifierad lösning av alternativ rosa med station vid Lusharpan och korridor
söder om St Birgittas Griftegård och höghastighetsjärnväg i tunnel under staden under förutsättning att denna inte ger för stora ingrepp i staden.
4.2.1 Gul korridor – Borås Stads synpunkter
Centralt stationsläge
Det gula alternativet uppfyller stadens önskan om ett centralt stationsläge med en station vid
befintlig station på en bibana och de snabba passerande tågen i en djup tunnel under staden.
Barriäreffekter
Det gula alternativet går i markplan och innebär därmed en barriär i staden. Hur barriäreffekten i detalj ser ut är fortsatt oklart och behöver studeras mer noggrant. Borås Stad anser att en
grund sandtunnel är den bästa lösningen ur ett stadsbyggnadsperspektiv och bör studeras noggrant i en fördjupad utredning. Borås Stad är främst oroade över korridorens barriäreffekter
och dragning förbi Högskolan, Simonsland och det planerade Kongresshuset. Detta är avsevärt viktiga målpunkter i staden och det är ur stadens perspektiv inte rimligt att dessa skulle
skäras av från övriga stadskärnan genom en stark barriär.
Med en bibana genom staden blir ingreppen mindre än med en höghastighetsjärnväg. Men det
är fortfarande en ny infrastruktur som ska dras in staden. Bibanan har inga kopplingspunkter
med den befintliga järnvägen och ska vara helt planskild från all övrig infrastruktur. Borås
Stad är oroad över hur infrastrikturerna ska förhålla sig till varandra och inte bli de dominerande elementen i en växande stad.
Borås växer
Förutsatt att järnvägen inte blir det dominerande elementet i staden kan Borås växa kring stationsområdet. Hur denna tillväxt kan se ut är fortsatt oklart och behöver studeras noggrant. Det
kommer att krävas insatser från såväl Staden, Trafikverket som Länsstyrelsen för att hitta bra
lösningar. En barriär som skär av stadens norra delar från centrum påverkar stadens tillväxt
negativt. Staden har tack vare utvecklingen av Simonsland och Högskolan vuxit i stråket norrrut mot Knalleland. Det urbana stråk som knyter samman staden med Knalleland skärs av
med en järnvägsbarriär enligt gul korridor. Det skulle kräva stora ekonomiska insatser och
god planering för att läka en sådan barriär. Den gula korridoren påverkar möjliga exploateringsområden i staden. 2000 potentiella bostäder ligger inom gul korridor vilket gör den fördjupade studien än viktigare. Vilka av dessa går att genomföra med en järnväg inom gul korridor?

13

Befintlig infrastruktur
Befintliga infrastrukturer kommer att påverkas av denna korridor eftersom den enligt Trafikverket går i markplan. Vad den innebär för ingrepp i befintlig infrastruktur och vad det ger för
konsekvenser är fortsatt oklart och behöver utredas mer i detalj.
Bytestid och restid
I och med stationens läge och goda tillgänglighet möjliggörs för korta restider och bytestider.
Utmaningen är att skapa ett stationsläge som minimerar restidsförlängningen på bibanan. Studier visar att även små restidsförlängningar får stora ekonomiska konsekvenser för operatörerna som kan leda till att stopp på stationer på bibanor blir mindre intressanta i framtida trafikupplägg.
Befintlig bebyggelse
Eftersom korridoren går i markplan kommer järnvägen påverka den befintliga staden. Vad
korridoren innebär för ingrepp i den befintliga staden och för kommande utveckling är fortsatt
oklart och behöver utredas mer i detalj.
Tillgänglighet
Med ett centralt stationsläge får många nära till stationen. Dagens infrastruktur är uppbyggd i
ett system där alla vägar bär till centrum. Det innebär att tillgängligheten till denna punkt redan finns. Förutsatt att den nya järnvägen inte skär av befintliga infrastrukturer.
Regionalt nav
Med ett centralt stationsläge förstärks Borås roll som regionalt nav ytterligare. Borås kommer
att bli en del i både Göteborgs och Jönköpings arbetsmarknadsregioner.
4.2.3 Rosa korridor – Borås Stads synpunkter
Samlad syn på Rosa korridor
Den rosa korridoren innehåller ur Borås Stads synvinkel en stor spännvidd mellan riktigt dåliga lösningar och möjligen bra lösningar. En korridor norr om St Birgittas griftegård, en station söder om S:ta Birgittas griftegård i kombination med en höghastighetsbana som passerar i
markplan söder om staden är ett för Borås Stad oacceptabelt alternativ. Dessa lösning ger nya
järnvägsbarriärer som adderas till den befintliga barriären av motorvägen samt dessutom ett
stationsläge för långt från centrum med kyrkogården som ytterligare barriär. Om rosa korridor
skall vara tänkbar behöver den avgränsas till att omfatta stationsläge på Lusharpan omedelbart
söder om motorvägen och höghastighetsjärnväg för passerande tåg i bergtunnel under staden.
En station vid Lusharpan har förutsättningar avståndsmässigt att kunna kopplas samman med
nuvarande station och resecentrum samt centrala staden. Om det skall lyckas i praktiken krävs
stora investeringar och en omfattande stadsutvecklings arbete. Frågan är om det överhuvudtaget går att komma fram med en järnvägslinje till/från ett sådant stationsläge utan att förorsaka
orimligt stor påverkan på stadens bebyggelse. Rosa alternativ behöver tillsammans med alternativ gul utredas ytterligare i enlighet med punkt 1.2 i detta yttrande innan det går att ta ställning till val av korridorsalternativ.
Centralt stationsläge
Det rosa alternativet innebär en bibana som går söder om motorvägen. Bibanan har ett antal
möjliga stationslägen inom korridoren som skiljer sig kraftigt åt. Enligt Borås Stads inriktningsbeslut kan endast station vid Lusharpan eller något öster därom ses som centrumnära,
men det blir inte centralt.
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Barriäreffekter
Den mest anmärkningsvärda barriäreffekten i detta alternativ är den dubbla barriär som Trafikverket förslår. Borås Stad förutsätter att en bibana genom Borås kompletteras med en förbifart i tunnel under staden för att undvika de dubbla barriäreffekterna. Genom Borås tätort begränsas korridoren i norr av R40. Med en dragning längst R40 förstärks den redan starka barriär som R40 utgör i staden.
Om bibanan hamnar i markplan skulle det innebära stor negativ påverkan på Pickesjöområdet
som idag är ett attraktivt rekreationsområde och där det finns planer att kombinera rekreationsområdet med ett stadsnära bostadsområde. En järnväg i detta läge skulle skapa en stor
barriär. Om bibanan istället samförläggs med Viskadalsbanan skulle det innebära en förstärkt
barriär vid Regementet. Med en sådan lösning måste Trafikverket tillsammans med Borås
Stad arbeta aktivt för att anpassa järnvägsövergångarna vi Regementet så att de bättre bidrar
till att knyta samman bostadsområdet med övriga staden.
Ett stationsläge söder om S:ta Birgittas kyrkogård är inte tänkbart ur Borås Stads synvinkel
eftersom det ligger för långt bort från centrum och nuvarande station/resecentrum med både
motorvägen och kyrkogården som barriärer.
Borås växer
Möjliga stationslägen i den rosa korridoren har avsevärt olika påverkan på stadens utveckling
kopplat till den nya stationen. Stationen behöver som tidigare beskrivits vara en integrerad del
av en utvidgad stadskärna. Med en station inom Lusharpans område kan staden utveckla ett
centrumnära stationsläge som på sikt genom nyexploateringar kan kopplas samman med centrala staden. Men det kräver god planering och stora investeringar från kommunen för att läka
samman staden med ett sådant stationsläge. För att nå ett stationsläge på Lusharpan dras järnvägen på ett sådant sätt att den påverkar nuvarande bebyggelse, pågående bostadsutveckling
och framtida planerad bostadsbebyggelse, vilket behöver tydliggöras. Stationslägen längre
söderut, söder om Birgittas kyrkogård, går inte att integrera med dagens centrum och därmed
försvinner de dynamiska utvecklingseffekter som en centralt placerad station kan ge upphov
till i staden samtidigt som kollektivtrafikresandet blir mindre attraktivt för många människor.
Den rosa korridoren påverkar möjliga exploateringsområden i staden. 2500 potentiella bostäder ligger inom rosa korridor vilket gör den fördjupade studien än viktigare. Vilka av dessa
går att genomföra med en järnväg inom rosa korridor?
Befintlig infrastruktur och tillgänglighet
Liksom de gröna alternativen är den rosa korridoren förlagd i ett läge där den befintliga infrastrukturen inte kan försörja ett stationsläge. Det innebär stora insatser för staden att skapa en
god tillgänglighet till stationen. Med en station vid Lusharpan, som enlig Borås Stads inriktningsbeslut kan räknas som centrumnära, krävs noggranna studier för att skapa tillgänglighet.
I synnerhet om stationen hamnar i ett upphöjt läge.
Bytestid och restid
Det centrumnära läget innebär att det kommer uppstå bytestid för resenärer som ska byta mellan den nya stationen och den befintliga stationen. Ju längre söderut i korridoren som ett stationsläge hamnar desto sämre blir bytestiden. Enligt Borås Stads uppfattning är det bara stationsläge i den nordligaste delen av korridoren omedelbart söder om motorvägen som får tillräcklig närhet och koppling till nuvarande station/resecentrum och den centrala staden för att
möjligheten att skapa attraktiva kollektivtrafikresor.
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När det gäller höghastighetstågen har Borås Stad under arbetets gång tillsammans med Jönköping och Linköping låtit konsultföretaget Trivector arbeta fram rapporten ”Bibanor på Götalandsbanan” som visar att privata operatörer som agerar på en avreglerad marknad är mycket känsliga för storleken på den restidsförlängning som uppstår vid stopp i en stad. Rapporten
visar att även små restidsförlängningar får stora ekonomiska konsekvenser för operatörerna
som kan leda till att stopp på stationer på bibanor blir mindre intressanta i framtida trafikupplägg. Slutsatsen är att om det skall byggas bibanor är det angeläget att tidstillägget blir så litet
som möjligt. Brytpunkten för när det blir kommersiellt intressant att trafikera en station på
bibana hamnar med de beräkningsförutsättningar som använts i rapporten på ca 2 min restidstillägg jämfört med att stanna på en station på huvudbanan. Eftersom man i rapporten angett
att stopp på huvudlinjen beräknas ta 4,5 minut konstaterar Borås att restidsförlängningen för
stopp på en bibana i Borås får bli max 6,5 min jämfört med de passerande höghastighetstågen
i 320 km/h.
I den samlade bedömningen för rosa korridor nämner Trafikverket att bibanas sträckning i
kombination med hastigheten 100 km/h medför något större skillnad i restid mellan stannande
tåg och inte stannande tåg jämfört med de andra korridorerna. Borås Stad önskar en redovisning av restidsskillnaderna mellan stannande och inte stannande tåg samt hur Trafikverket ser
på riskerna för att privata operatörer inte kommer att trafikera en station på bibana på g a tidstillägg. Delar Trafikverket uppfattningen från Trivectors rapport att tidstillägget för stopp på
en bibanestation får vara max 2 min? Om inte vilket tidstillägg anser i så fall Trafikverket
vara rimligt och på vilka grunder?
Den stora utmaningen i Rosa korridor är att hitta ett stationsläge som med rimlig stadspåverkan ligger tillräckligt centralt för att kunna integreras i centrala staden och kopplas ihop med
befintlig station/resecentrum samtidigt som restidstillägget på bibanan blir tillräckligt litet för
att privata operatörer skall välja att stanna i Borås. Trafikverket behöver tydliggöra dessa frågor innan det är möjligt att ta ställning till val av korridor i Borås.
Regionalt nav
Med en station söder om R40 påverkas det regionala resandet negativt av att bytestiden mellan ny och befintlig station blir så pass lång och kanske innebär ett extra byte, vilket är en stor
negativ faktor i en kollektivtrafikresa.
4.3 Avfärdade korridorer
Borås Stad avfärdar korridorerna Lila, Mörkgrön, Ljusgrön, Mörkblå och Ljusblå som helt
oacceptabla.
4.3.1 Mörkgrön och ljusgrön korridor – Borås Stads synpunkter
Centralt stationsläge
De gröna korridorerna bygger på en stationsprincip med ett halvcentralt läge. Borås Stad gör
bedömningen att stationsläget kommer att hamna söder om Birgittas kyrkogård. Med ett sådant läge är inte stationsläget centralt eller centrumnära och därmed inte i linje med Borås
Stads inriktningsbeslut.
Barriäreffekter
Korridoren stärker en redan stark infrastrukturbarriär som R40 utgör och skär av de södra
delarna av staden och kommunen när den korsar befintliga infrastrukturer som får oöverblickbara konsekvenser.
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Befintlig bebyggelse
De gröna korridorerna ger stora ingrepp i den befintliga strukturen utan att ge de nyttor som
ett central stationsläge ger. Ingreppen i den befintliga strukturen är för stor gentemot de nyttor
som skapas för att det ska vara ett rimligt alternativ. De förstör stora bostadsområden i ett
skede där Sverigeförhandlingen har i uppdrag att möjliggöra många nya bostäder.
Korridoren är även förödande i markläge i Viared då den skär genom planerade Viared västra
och Viared östra samt påverkar det befintliga verksamhetsområdet. Viared är idag ett viktigt
verksamhetsområde med bra skyltläge och koppling till Göteborgs hamn via R40 som utvecklas i snabb takt.
Borås växer
Förutom att befintliga strukturer behöver rivas är det svårt att skapa en ny attraktiv stadsdel
med den barriär och det buller som den nya höghastighetsjärnvägen innebär.
Befintlig infrastruktur och tillgänglighet
Dagens infrastruktur försörjer inte detta område vilket innebär stora insatser och kostnader
från staden för att skapa en rimlig tillgänglighet.
Bytestid, restid och regionalt nav
Ju längre från befintlig station och centrum man kommer, desto längre blir restiden och bytestiden för resenären. Detta missgynnar det regionala reandet och möjligheten för arbetsmarknadsregioner att växa samman.
4.3.2 Mörkblå och ljusblå korridor – Borås Stads synpunkter
Centralt stationsläge
De blå korridorerna bygger på en stationsprincip som går mot Borås Stads inriktningsbeslut
om ett centralt stationsläge. Stationen hamnar i ett läge helt utanför staden.
Borås växer
Stationsläget påverkar den kommunala planeringen utifrån att man skapar ytterligare en nod i
staden. En nod som ska försörjas med infrastruktur och som skapar en splittring i stadens
struktur. Staden kommer alltid att växa där den redan är som starkast, i de centrala delarna. En
station i ett externt läge kan aldrig bli en naturlig del av staden utan förblir ett externt stationsläge. De blå korridorerna missgynnar en urban tillväxt i anslutning till stationen.
Befintlig infrastruktur och tillgänglighet
Ett externt stationsläge kommer att innebära att nya flöden ska hanteras genom centrala Borås
för resenärer som ska ta sig till och från stationen från stadens norra delar. En extern station
innebär att staden får en ny punkt i kollektivtrafiksystemet som ska försörjas med infrastruktur. Med ett externt stationsläge får färre nära till stationen. Sammantaget i Borås får man
längre till en extern station än till en central station. Det kan upplevas otryggt att nyttja en
station som ligger långt från centrum och folkliv. Det ger heller ingen uppfattning och marknadsföring av Borås.
Bytestid och restid
Det viktigaste argumentet för att inte ha ett externt stationsläge handlar om resenärsperspektivet. Den största andelen resor som kommer att göras till och från Borås är arbets- och studiependling mot Göteborg i första hand och på sikt Jönköping. Den lokala kollektivtrafiken
måste för att fungera alltid ha sitt nav i centrala Borås. En station utanför staden skulle förlänga pendlingstiden och försvåra resorna för den dagliga resenären såväl inom Borås som
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till/från Borås. Det är även ett alternativ som inte stöttar hållbart resande då det skapar ett
bilberoende till stationen och därmed en stor mängd parkeringsplatser. Dels kan ett externt
stationsläge och den restidsförlängning som det innebär innebära att dagspendlare väljer att ta
bilen hela vägen istället.
Befintlig bebyggelse och barriäreffekter
Som infrastruktur skapar den blå korridorerna små ingrepp i den befintliga stadsstrukturen.
Däremot skapar stora ingrepp i oersättlig naturmiljö och skadar landskapsbilden i dalgången.
Om järnvägen läggs på bank tvärs över dalgången istället för på bro ökar förändringen av
landskapsbild och barriäreffekten mycket. Konsekvenserna blir i så fall förödande genom att
banken skär av dalgången helt både visuellt och funktionellt. De blå korridorerna är oacceptabla ur naturvårdssynpunkt. Sträckningarna innebär oåterkallelig skada på områden med
höga naturvärden samt oacceptabla barriärer för djur och natur. En passage över Bråt-området
innebär att mycket höga naturvärden som inte är möjliga att återskapa eller kompensera för
försvinner för alltid. Området har mycket högt värde kopplat till biologisk mångfald med ett
rikt fågelliv, artrik intressant flora och mycket värdefull insektsfauna. Området är av nationellt intresse på grund av det stora antalet rödlistade arter av bin som finns här. För flera av
dessa arter finns nationellt framtagna åtgärdsprogram för bevarande.
Regionalt nav
Med en extern station förstärks inte Borås som regionalt nav.
4.3.3 Lila korridor – Borås Stads synpunkter
Centralt stationsläge
Den lila korridoren har ett centralt stationsläge enligt stadens inriktningsbeslut. De positiva
effekterna av ett centralt stationsläge väger inte upp konsekvenserna av en höghastighetsjärnväg i markplan genom centrala Borås med de konsekvenser det får. Det innebär både att vi
måste riva och att vi inte kommer att kunna bygga nytt vilket går i strid mot Sverigeförhandlingens uppdrag om att bygga bostäder.
Barriäreffekter, befintlig bebyggelse och infrastruktur
En höghastighetsstation och järnvägen i markplan alternativ upphöjt vilket skapar förödande
ingrepp i staden både med påverkan på befintlig bebyggelse samt en stor barriär. Det går därmed mot stadens inriktningsbeslut om så små barriärer som möjligt. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv mer eller mindre omöjlig att genomföra.
Borås växer
Enligt Trafikverket bedöms lila korridor möjliggöra för stadsutveckling i området runt befintlig station. Borås Stad har svårt att se hur den utvecklingen ska ske med en höghastighetsjärnväg i markplan alternativt upphöjt läge med hänvisning till buller och barriäreffekter. Största
andelen av stadens utveckling sker idag i anslutning till den lila korridoren. Det innebär att
om en lila korridor skulle bli aktuell begränsas dessutom hur vi kan arbeta vidare med planer
de närmaste 10-15 åren. I den västra delen av lila korridor är det viktigaste för Borås att korridoren möjliggör för en fortsatt utveckling av Viareds industriområde samt ett centralt stationsläge.
Bytestid och restid
Angöringsmöjligheterna för befintliga infrastrukturer är bra. Restiden till och från Göteborg
gynnas av ett centralt stationsläge.
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Tillgänglighet
Med ett centralt stationsläge får många nära till stationen. Dagens infrastruktur är uppbyggd i
ett system där alla vägar bär till centrum. Det innebär att tillgängligheten till denna punkt redan finns. Förutsatt att den nya järnvägen inte skär av befintliga infrastrukturer.
Regionalt nav
Med ett centralt stationsläge förstärks Borås roll som regionalt nav ytterligare. Borås kommer
att bli en del i både Göteborgs och Jönköpings arbetsmarknadsregioner. Förutsatt att stationen
och järnvägen inte skapar en för stor barriär i staden och omöjliggör bebyggelse och personalintensiva verksamheter i anslutning till stationen.
4.3.4 Korridor västra delen
För Borås Stad är det viktigt att Viareds verksamhetsområde kan fortsätta att utvecklas samtidigt som korridorens dragning möjliggör för det centrala stationsläget. I den västra delen av
lila korridor är det viktigaste för Borås att korridoren möjliggör för en fortsatt utveckling av
Viareds industriområde samt ett centralt stationsläge. Den gröna korridoren är förödande i
markläge i Viared då den skär genom planerade Viared västra och Viared östra samt påverkar
det befintliga verksamhetsområdet. Viared är idag ett viktigt verksamhetsområde med bra
skyltläge och koppling till Göteborgs hamn via R40 som utvecklas i snabb takt.
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BILAGA 1:
Borås Stads bedömningskriterier
Inledning
Borås växer och strävar efter att förena fortsatt ökad attraktivitet med en långsiktigt hållbar
utveckling. Götalandsbanan är en avgörande faktor i att öka stadens attraktivitet. En försvårande omständighet för stadens är dock att Trafikverkets utredningsområde i dagsläget blockerar stora delar av utvecklingsmöjligheterna. Det är därför positivt att vi kommit så här långt i
processen och att lokaliseringsutredningen nu är på samråd. För stadens fortsatta utveckling är
det av yttersta vikt att vi snarast möjligt men med tillräckligt bra beslutsunderlag kan komma
till beslut om val av korridor. Valet av korridor är däremot inte enkelt. En första utmaning i
detta skede är att väga konsekvenser gentemot nyttor. Borås Stad har med detta remissvar
försökt göra en bedömning om vilket stationsläge och järnvägssträckning som ger så stor
nytta som möjligt och medför få negativa konsekvenser i den befintliga och växande staden.
Borås Stads fokus är järnvägen ur ett stadsbyggnadsperspektiv och följande frågor blir därmed avgörande: Ligger stationen inom rimligt gångavstånd från stora torget? Möjliggörs för
enkla byten mellan befintlig station och ny station? Skapar järnvägen barriärer i staden? Hur
påverkas befintlig infrastruktur? Kan befintlig infrastruktur försörja ett nytt stationsområde
eller behövs nyinvesteringar i infrastruktur? Kan staden växa runt det nya stationsläget? Hur
påverkas den befintliga staden av stationen och järnvägen? Borås Stad har under arbetet med
Lokaliseringsutredning lyft in stadens perspektiv och utgångspunkter till Trafikverket. Både
genom deltagande vid projektgruppsmöten och via skriftliga inspel på 50- och 80 procentshandlingen.
Utmaningen i att bedöma korridorerna ur ett stadsbyggnadsperspektiv är att hitta rätt balans
mellan nyttan som järnvägen och dess station ger i förhållande till de negativa konsekvenser
den medför. Det är, som Trafikverket konstaterar, viktigt att störningar i staden endast sker
med tydligt positivt mål i sikte. Det är viktigt att Trafikverket fullt ut tar sitt ansvar som samhällsbyggare och gör allt för att hitta och utveckla en järnvägsdragning och stationsläge i
Borås som bidrar till bästa möjliga utveckling av staden och regionen. Den nya järnvägen är
ett samhällsbyggnadsprojekt mer än ett järnvägsprojekt.
Yttrandet över lokaliseringsutredningens första del (skickad på samråd 2016-02-03) är framtaget i en bred politisk- och tjänstemannadialog inom Borås Stads organisation. Tjänstemän
från berörda förvaltningar (Stadsbyggnad, Tekniska, Miljö, Fritid- och folkhälsa samt Stadskansliet) har bidragit med sin kompetens i ett workshoparbete lett av Stadskansliet, strategisk
samhällsplanering. Beslutet om remissyttrandet fattas av Kommunstyrelsen och har föregåtts
av en politisk förankringsprocess.
I samband med att Sverigeförhandlingen lämnade bud till Borås Stad gavs Trafikverket i uppdrag att studera ytterligare möjliga sträckningar för en bibanelösning. Det tilläggsuppdraget
bifogades till samrådshandlingen 2016-08-15. Borås Stad har hanterat tillägget som en integrerad del i samrådshandlingen och redovisar synpunkterna tillsammans med övriga.
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Fattade beslut i Kommunstyrelsen Inriktningsbeslut inför Sverigeförhandlingen (Dnr
2015/KS0296).
Kommunstyrelsen har som en del i arbetet med Götalandsbanan tagit ett inriktningsbeslut som
definierar Borås Stads syn på vad ett attraktivt resecentrum ska ha för funktion. Stadsbyggnadsstrategierna i inriktningsdokumentet används som bedömningskriterier i Borås Stads analys av Lokaliseringsutredningen.
Borås Stads stadsbyggnadsstrategier kopplat till Götalandsbanan:
 En centralt placerad station där stationsområdet är en del av centrum.
 En central station som ger så lite intrång och barriäreffekter som möjligt och som möjliggör för en fortsatt god och hållbar stadsutveckling i en växande stad.
 Bevara befintliga målpunkter i staden med stora och mycket stora värden.
 Det är enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen och att nå ut i kommunen.
 Borås betydelse som regionens andra stora stad och regionalt nav i Sjuhärad växer.
 Stationen har funktion som startpunkt, målpunkt, bytespunkt, och mötesplats.
 Personalintensiva verksamheter närmast stationen gör Borås till en attraktiv pendlingsnod.
 Kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod. Staden förtätas utmed stråken
fram till våra centralorter. Fler får god tillgänglighet till stationen när kommunen
växer i fler av sina kärnor och växer i kollektivtrafikstråken.
 Fler väljer ett hållbart resande och de hållbara trafikslagen prioriteras i stadsrummet.
 Attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik ska underlätta för ett hållbart resande.
 Investeringen i ny järnväg bör ge kortare restider än vad det idag tar att åka med bil
och buss till Göteborg.
Inriktningsbeslut inför remissvar Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås (Dnr:
2015/KS0296)
För att tydliggöra stadens definition av ett centralt stationsläge har ett inriktningsbeslut antagits av Kommunstyrelsen.). Ett centralt stationsläge med så lite barriäreffekter som möjligt
ger förutsättning för att Borås ska få så stor nytta som möjligt av Götalandsbanan. Staden
växer redan idag i de centrala delarna och med en ny station, rätt placerad i staden skulle
denna tillväxt öka ytterligare.
Det som gör Götalandsbanan till ett så unikt och viktigt samhällsbyggnadsprojekt är att den
skapar ökad tillväxt genom regionförstoring och ökad tillgänglighet, samtidigt som den förbättrar miljön och klimatet genom överflyttningar av resor på väg och med flyg till järnväg.
Därför måste Götalandsbanan ge både tillräckligt kort restid mellan ändpunkterna Stockholm
- Göteborg och samtidigt korta restider mellan städerna längs vägen.
Centralt belägna och väl utformade resecentra i städerna är nödvändiga med korta promenadavstånd i attraktiva stadsmiljöer som leder fram till viktiga målpunkter så som stora arbetsplatser, universitet/högskola, sjukhus, kulturhus med mera. Från bostäderna i staden är det
viktigt med god tillgänglighet till stationen som gående, cyklist eller kollektivtrafikresenär.
Stationens placering ska också möjliggöra attraktiv stadsutveckling med ytterligare flertalet
bostäder inom gångavstånd från stationen. Förflyttningen med tåg blir då snabbare, bekvämare och enklare än med bil eller flyg.
Stationen bör vara en integrerad del av en utvidgad stadskärna. Upplevelsen beror på avstånd
till viktiga målpunkter, hur lång tid det tar att gå till fots till dessa målpunkter i centrum, hur
barriärer hanteras och hur väl stationen och centrum är sammanlänkad med stadsbebyggelse.
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För Borås är kopplingen till den befintliga stationen viktig där Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan samt Kust-till-kustbanan möts. Resenärerna ska kunna göra snabba och bekväma byten
mellan Götalandsbanan och det övriga järnvägsnätet.
Förutom det geografiska läget i staden är stationens och järnvägens utformning avgörande
aspekter för att stationen ska kännas som en integrerad del av staden. I och med att den tänkta
hastigheten och standarden på Götalandsbanan har höjts så är en station för höghastighetståg i
markläge genom tätorten är inte rimligt ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
Borås Stad utgår från att:
En höghastighetsjärnväg med och en storskalig höghastighetsstation i centrala Borås endast är
möjlig om den förläggs i tunnel under staden.
En station i markplan i centrala Borås endast är rimlig med en bibanelösning, som innebär en
mindre station, och medför så få barriäreffekter som möjligt och bevarar viktiga målpunkter.
Bibanan behöver kombineras med en förbifart i tunnel under mark, för höghastighetstågen,
för att undvika dubbla barriärer och utformas så att det blir attraktivt att stanna med många
höghastighetståg i Borås.
Borås Stad utgår från följande faktorer i definitionen av det centrala stationsläget:
Antal meter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
Gångtid i antal minuter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
Upplevelsen av hela tiden befinna sig i en sammanhängande centrummiljö när man rör sig
från stationen för Götalandsbanan och målpunkterna i staden. Centrummiljön kan bestå av
den stadsutveckling som Götalandsbanan beräknas leda till under de närmaste decennierna.
Resenären är kvar i centrum när man går till och från stationen för Götalandsbanan.
För Borås innebär en placering av stationen för Götalandsbanan att:
 Ett centralt stationsläge i Borås avgränsas av rutnätsstaden, befintligt resecentrum
samt motorvägen.
 Ett centrumnära läge för stationen i Borås innefattar även lokalisering direkt söder om
motorvägen, på Lusharpan eller något öster därom. Stationen sammanlänkas på ett naturligt sätt med centrum genom ny urban stadsmiljö
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BILAGA 2:
Skiss över modifierad gul korridor enligt Borås Stads
önskemål
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1 SAMMANFATTNING

1 Sammanfattning
Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan,
mellan Göteborg och Stockholm. Det övergripande restidskravet på
två timmar mellan Göteborg och Stockholm betyder snabbare resor
mellan storstadsregionerna. En ny höghastighetsjärnväg innebär även
möjlighet att avlasta den hårt ansträngda Västra stambanan. Den
nya höghastighetsjärnvägen knyter Västra Götalandsregionens två
största städer, Göteborg och Borås, närmare varandra och stärker
kommunikationerna inom Västsverige. Höghastighetsjärnvägen förbättrar
även kommunikationerna till Landvetter flygplats. Bättre, tillförlitligare
och snabbare kommunikationer skapar förutsättningar för regional
utveckling och ett hållbart resande.
Projektet Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper, varav den tre mil
långa etappen mellan Bollebygd och Borås beskrivs i denna utredning.
Den nya höghastighetsjärnvägen ska utformas med två genomgående
spår och dimensioneras för hastigheter upp till 320 kilometer/timme.
Höghastighetsjärnvägen kommer att trafikeras av höghastighetståg,
interregionaltåg och regionaltåg. En viktig utgångspunkt i arbetet har varit
att skapa förutsättningar för attraktiva resecentrum i Bollebygd och Borås.
Lokaliseringen av stationsläget i Bollebygd är relativt låst och påverkas
av kopplingen till den angränsande etappen Mölnlycke-Bollebygd. Både
station i markplan och upphöjt läge har studerats för Bollebygd. För
Borås har tre principiella lägen för lokalisering av station identifierats;
ett centrumnära läge, ett stationsläge i södra delen av Borås tätort och
ett stationsläge söder om Borås tätort. För samtliga lägen har station i

markplan eller i upphöjt läge studerats. För det centrumnära stationsläget
har även station i bergtunnel studerats. Även ett centrumnära stationsläge
på bibana för stannade tåg och förbifart i bergtunnel för icke stannade tåg
har studerats.
Denna lokaliseringsutredning syftar till att ta fram och beskriva korridorer.
Borås

Korridorer

Sjömarken

Utgångspunkten i arbetet med att identifiera korridorer har varit att
finna sträckningar som möjliggör så hög hastighet som möjligt för att
skapa förutsättningar för att nå övergripande mål avseende restid. En
annan mycket viktig del i processen har varit att skapa en samlad bild
av utredningsområdets förutsättningar och värden. Utifrån detta har ett
antal tänkbara korridorer inom vilka järnvägen kan anläggas tagits fram.
Korridorerna har tagits fram genom en stegvis process där ej genomförbara
alternativ eller sträckningar successivt valts bort.
Utredningsområdet är uppdelat i en västlig och en östlig del. På den
västra delen, mellan Bollebygd och Viared, har två alternativa korridorer
tagits fram. På den östra delen, mellan Viared och Borås, finns sju
korridorer. De båda korridorerna på västra delen går att kombinera
med samtliga korridorer på den östra. För den östra delen har passage
av Viared, stationsläge i Borås och utgångar österut identifierats som
styrande för korridorernas utformning. För passage av Viared har följande
lokaliseringar identifierats: ”Längs väg 40”, ”Genom Viared”, ”Söder
om Viared”, ”Söder om Viared men genom flygplatsen” samt ”Söder
om Viared och söder om flygplatsen”. För stationsläget i Borås har
ovan nämnda lokaliseringar identifierats, det vill säga ”Centrumnära
stationsläge”, ”Stationsläge i södra delen av Borås tätort”, ”Stationsläge
söder om Borås tätort” samt ”Centrumnära stationsläge på bibana och
förbifart i bergtunnel”. För utgång österut kan höghastighetsjärnvägen ta
sikte på ett eventuellt stationsläge Ulricehamn, alternativt ett stationsläge
Jönköping. Följande lokaliseringar har identifierats för utgång österut;
”Norr om väg 40”, ”Längs väg 40”, ”Längs väg 1700 mellan Gånghester
och Målsryd” samt ”Mellan Målsryd och väg 27”. De två första syftar till
sträckningar norr om sjön Tolken och de två sista söder om densamma.
Generellt för samtliga korridorer gäller att den kuperade terrängen medför
att höghastighetsjärnvägen kommer att gå omväxlande på bank, i skärning,
i tunnel eller på bro.

Västra delen
Figur 1.1 Illustration av framtida höghastighetsnätet. Sträckan Göteborg-Borås i orange,
Linköping-Borås i blått, Ostlänken i rött, koppling mellan Ostlänken och Stockholm i lila samt
Jönköping-Malmö i grönt. Götalandsbanan omfattar delarna mellan Göteborg och Stockholm.

4

Figur 1.2 Principiella förutsättningar för framtagna korridorer inom utredningsområdet

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, SAMRÅDSHANDLING

Sandared

Bollebygd

Viskafors

Teckenförklaring
Utredningsområde
Mörkgrön korridor

0

2

4

6

8

10
km

Lila korridor

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Figur 1.3 Lila och mörkgrön korridor, västra delen

Västra delen
I väster styrs de två korridorernas läge och bredd av anslutningen till
etappen Mölnlycke-Bollebygd. I öster är korridorerna förhållandevis
breda för att möjliggöra passage både norr och söder om Viareds
verksamhetsområde. För att undvika att skapa ytterligare en barriär i
området ligger den mörkgröna korridoren i utredningsområdets norra
del, nära väg 40. Höghastighetsjärnvägen har högre geometriska krav
än motorvägen, därför går det ej att helt förlägga dem parallellt. Den lila
korridoren sammanfaller med mörkgrön korridor i väster men ligger
längre söderut i öster. Den lila korridoren viker inte av mot väg 40, utan
fortsätter i en sydligare sträckning som möjliggör för en något rakare
järnvägssträckning.
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Figur 1.4 Lila, ljusgrön, mörkgrön, ljusblå och mörkblå korridor, östra delen

Figur 1.5 Röd korridor, östra delen

Östra delen
Korridorerna utgår från stationsläget i Borås, men styrs även av passagen
av Viared samt av möjligheter till utgångar ur utredningsområdet österut.

Det finns två korridorer med stationsläge i södra delen av Borås tätort;

Det finns tre korridorer med centrumnära stationsläge;
Lila korridor innebär sträckning mestadels i markplan eller ovan mark.
Stationslägets riktning medför att passage av Viared endast kan ske söder
om verksamhetsområdet och flygplatsen. På samma sätt ger spårgeometrin
att sträckningen österut måste ske i utredningsområdets norra del, det vill
säga norr om väg 40. Röd korridor innebär en sträckning i djup bergtunnel
med Götalandsbanans station cirka 60 meter under markytan. Nästan hela
korridoren ligger i bergtunnel, men järnvägen kan komma att förläggas
i markplan eller ovan mark i en del söder om Viared. Alla passager av
Viareds verksamhetsområde och sträckningar österut är möjliga. Gul
korridor består av en förbifart och en bibana. Förbifarten innebär spår
för höghastighetståg som inte stannar i Borås. Dessa spår ligger, likt den
röda korridoren, i en djup bergtunnel under Borås. Bibanan innebär spår
för stannande tåg i ett centrumnära stationsläge i anslutning till befintlig
station. Förbifarten ligger nästan helt i bergtunnel, men kan dock komma
att förläggas i markplan eller ovan mark söder om Viared. Korridoren
möjliggör för alla passager av Viareds verksamhetsområde och anslutning
till angränsande etapp i öster antingen norr om eller längs väg 40.
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Figur 1.6 Gul korridor, östra delen

Ljusgrön korridor styrs av stationens riktning och placering samt av
utgången österut längs väg 40. Spårgeometrin möjliggör inte passage av
Viared söder om verksamhetsområdet och flygplatsen. Övriga passager är
möjliga. Även den mörkgröna korridoren styrs av stationens placering och
riktning. Korridoren har två utgångar österut, längs väg 1700 samt mellan
Målsryd och väg 27. Passage av Viared sker av spårgeometriska skäl utmed
väg 40.
Två korridorer har stationsläge söder om Borås tätort;
Ljusblå korridor med station söder om Borås tätort möjliggör för passage
söder om Viared och flygplatsen och en sträckning österut längs väg 40.
Den mörkblå korridoren möjliggör passage söder om Viared, genom eller
söder om flygplatsen och anslutning till angränsande etapp i öster, längs
väg 1700 eller mellan Målsryd och väg 27.

Centrumnära stationsläge - lila, gul och röd korridor
Stationsläge i södra delen av Borås tätort - ljusgrön och mörkgrön korridor
Stationsläge söder om Borås tätort - ljusblå och mörkblå korridor
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Konsekvenser

Samlad bedömning

Framtagna korridorer har effekt- och konsekvensbedömts utifrån flera
olika aspekter. Bedömningen har gjorts utifrån potentialer, värdesatta till
”Mycket bra”, ”Bra” respektive ”Acceptabel” samt ”Små”, ”Små-måttliga”,
”Måttliga”, ”Måttliga-Stora” respektive ”Stora” negativa konsekvenser.
Potentialer används vid aspekter där höghastighetsjärnvägen utgör
en dragkraft för en positiv förändring. De potentialer som bedömts
är trafikering och funktion, restid och tillgänglighet, jämställdhet,
kommunal planering och utveckling, regional utveckling, gestaltning och
genomförbarhet. Järnvägen kan även medföra negativa konsekvenser
för samhället, människan, landskapet eller väst- och djurlivet. Vid
bedömning av dessa aspekter har begreppet konsekvenser använts. De
aspekter som analyserats är bevarandevärden (omfattande stads- och
landsskapsbild, natur- och kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv),
hälsa (omfattande inlösen av bostäder, buller, vibrationer, stomljud,
ljusstörningar, elektromagnetiska fält, lokal luftkvalitet samt barriärer för
människor), naturresurser (omfattande yt- och grundvatten, berg, grus och
sand, klimatpåverkan, jakt och fiske samt jord- och skogsbruk), områden
med mycket stora och stora värden med samhällsfunktion samt risk och
säkerhet.
De olika aspekterna har efter en enskild bedömning vägts samman till en
samlad bedömning. I den samlade bedömningen har ett flertal av ovan
nämnda aspekter grupperats för att ge en samlad och mer överskådlig
bild av effekter och konsekvenser. Den samlade bedömningen utgår från
följande potentialer och konsekvenser; trafikering och funktion, restid
och tillgänglighet, bevarandevärden, hälsa, naturresurser, kommunal
planering och regional utveckling, risk och säkerhet, gestaltning samt
genomförbarhet. För korridorerna på den västra delen är skillnaderna i
den samlade bedömningen små. För korridorerna på den östra delen är
skillnaderna stora.
Potential

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Västra delen
Både lila och mörkgrön korridor möjliggör gena sträckningar och hög
hastighet på höghastighetsjärnvägen. Potentialen bedöms därför som
mycket bra för trafikering och funktion. Sammantaget bedöms även båda
korridorerna ha bra potential för restid och tillgänglighet.
Lila korridor påverkar fler områden med höga bevarandevärden än
den mörkgröna samt tillför en barriär och bullerkälla i ett område
som idag saknar denna typ av störning. Därför bedöms lila korridor ge
måttliga konsekvenser och den mörkgröna korridoren innebära småmåttliga konsekvenser för bevarandevärde. Vad gäller hälsa innebär
båda korridorerna små-måttliga konsekvenser. För hälsa beror den
samlade konsekvensbedömningen framför allt på att få människor bor i
området och störningen av ny höghastighetsjärnväg därför blir liten. För
naturresurser innebär korridorerna måttliga konsekvenser till följd av
påverkan på skogsbruket.
Stationslägets potential och förutsättningar för kommunal planering och
regional utveckling är likvärdig för båda korridorerna. Potentialen anses
mycket bra. Även med avseende på risk och säkerhet bedöms de båda
korridorerna vara likvärdiga, med små-måttliga konsekvenser. Rörande
gestaltning bedöms mörkgrön korridor innebära mycket bra potential
och lila korridor anses ha bra potential. Skillnaden mellan korridorerna
utgörs framför allt av att fler medvetna val avseende gestaltning krävs
för lila korridor. Båda korridorerna bedöms ha mycket bra potential för
genomförbarhet.
Östra delen
Samtliga korridorer, förutom lila och mörkgrön, ger bra eller mycket bra
potential för trafikering och funktion. Potentialen för lila och mörkgrön
korridor anses acceptabel. Detta beror på korridorernas något längre
sträckning och hastighetsnedsättning genom Borås, vilket påverkar det
övergripande restidmålet.

Figur 1.7 Illustration av skala för bedömning av potential och måluppfyllelse
Konsekvens

Små

Små-måttliga

Måttliga

Måttliga-Stora

Figur 1.8 Illustration av skala för bedömning av negativa konsekvenser

Stora

Tillgängligheten till stationen och resenärernas totala restid skiljer sig åt
beroende på stationens lokalisering. Ett centrumnära stationsläge, det
vill säga lila, gul och röd korridor, ger bäst tillgänglighet för invånare
och sysselsatta i Borås och bedöms ha en mycket bra potential rörande
restid och tillgänglighet. För ett stationsläge i södra delen av Borås
tätort, de gröna korridorerna, eller station söder om Borås tätort, de blå
korridorerna, blir tillgängligheten sämre med ökat avstånd till centrala
Borås. Det ökade avståndet ger bra potential för de gröna korridorerna och
acceptabel potential för de blå.
Den lila korridoren, som innebär en höghastighetsjärnväg i markplan
eller ovan mark med ett centrumnära stationsläge, bedöms vara svår att
anpassa till staden, medföra stor barriäreffekt och påverka flera områden
med bevarandevärden. Korridoren anses ge en måttlig-stor konsekvens
gällande bevarandevärden. Minst påverkan på bevarandevärden fås genom
att förlägga järnvägen och stationen i bergtunnel, det vill säga den röda
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korridoren. Övriga korridorer ger måttliga konsekvenser, då korridorernas
utbredning till viss del har kunnat anpassats för att undvika områden med
stora bevarandevärden.
Med avseende på hälsa är den röda korridoren mest fördelaktig och
därefter de blåa korridorerna. Konsekvenserna bedöms som små för röd
korridor och små-måttliga för de blåa korridorerna. I den mörkgröna
och i den lila korridoren blir flest människor påverkade av buller. I den
mörkgröna korridoren kommer ett stort antal bostadshus att få lösas in
och i den lila blir barriäreffekten mycket stor. Konsekvenserna för lila
och mörkgrön korridor anses där bli måttliga-stora. För ljusgrön korridor
bedöms konsekvenserna bli måttliga till följd av att ett antal människor
påverkas av buller med mera och upplever höghastighetsjärnvägen som
en barriär. Ljusgrön korridor går till stor del i tunnel genom Borås varför
konsekvenserna blir något mindre än i mörkgrön korridor. För gul korridor
bedöms konsekvenserna som måttliga, till följd av att bibanan passerar
genom centrala Borås. Konsekvenserna i form av buller och markintrång
är dock mindre än för övriga korridorer som passerar genom Borås till
följd av att höghastighetstågen passerar i bergtunnel och tågens hastighet
genom Borås är avsevärt lägre i gul korridor.
Även aspekten naturresurser påverkas olika beroende på val av korridor.
Lila korridor påverkar stora skogsområden både öster och väster om
Borås, och medför därav måttlig påverkan. De alternativ som går i tunnel,
röd och gul, samt de gröna korridorerna påverkar naturresurserna minst
och ger små-måttliga konsekvenser. Även de blå korridorerna påverkar
skogsbruket negativt och ger måttliga konsekvenser.
Ett centrumnära stationsläge innebär närhet till Borås centrum och till
de områden som Borås Stad prioriterar för vidare utveckling. Vidare
innebär ett centrumnära stationsläge också närhet till regional tåg- och
busstrafik samt lokal busstrafik. En fortsatt utveckling av Borås innebär
också fortsatt utveckling av Boråsregionen med Borås som nav, vilket i
sin tur även bidrar till att Västra Götalandsregionen utvecklas positivt.
Korridorer med centrumnära stationsläge, lila, röd och gul korridor, anses
därför ha bra eller mycket bra potential rörande kommunal planering
och regional utveckling. Ett stationsläge i södra delen av Borås, de gröna
korridorerna, har relativt god närhet till Borås centrum och med det
möjlighet till utveckling kring det nya stationsläget. Mörkgrön korridor
innebär färre konflikter med områden med mycket stora och stora värden
för samhällsfunktion än den ljusgröna, därav bedöms acceptabel potential
för kommunal planering och regional utveckling för ljusgrön korridor och
bra potential för den mörkgröna. Ett stationsläge söder om Borås, blåa
korridorer, innebär acceptabel potential för kommunal planering och
regional utveckling. Ett stationsläge söder om Borås medför ett relativt
långt avstånd till Borås centrum, bostäder och arbetsplatser och ligger inte
i linje med Borås Stads utvecklingsplaner om att utveckla stadskärnan och
områdena däromkring.
Konsekvenserna med avseende på risk och säkerhet bedöms för de gröna,
lila, röd och gul korridor som måttliga. Dels beroende på risken för
spårspring genom att obehöriga tar sig in i spårområdet, dels beroende på

Efter beslut om korridor påbörjas nästa steg i planläggningsprocessen,
vilket innebär att själva planförslaget utformas. Då kommer alternativa
utformningar och detaljer för höghastighetsjärnvägens utformning,
tekniska lösningar, miljöskyddsåtgärder med mera att studeras för
att klarlägga markbehoven. Under arbetets gång, och allt eftersom
kunskapen ökar, anpassas och justeras järnvägens läge i plan- och
höjd. Förslaget kostnadsbedöms och analyseras med avseende på
kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta. Planförslaget kommer
även analyseras och bedömas utifrån stads- och landskapsbild, natur- och
kulturvärden med mera. Innan järnvägsplanens status övergår till så
kallad granskningshandling ska projektets miljökonsekvensbeskrivning
godkännas av länsstyrelsen. Under granskningsfasen kommer ytterligare
samråd med bland annat allmänhet, kommuner och organisationer att
hållas och slutligen fastställs järnvägsplanen av Trafikverket.

Gestaltningsmässigt påverkar lila och gul korridor de centrala delarna av
Borås mest. Det finns risk att stora värden av fysiska och känslomässiga
samband försvinner, därför fås en acceptabel potential för dessa korridorer.
Även de blå korridorerna får en acceptabel potential. Detta bland annat
beroende på svårigheter i att koppla ihop en ny station söder om tätorten
med staden. För gestaltning innebär ljusgrön korridor och mörkgrön
korridor mycket bra potential. Båda korridorerna möjliggör för ny aktivitet
kring ett nytt stationsläge och medföra ökad jämvikt i staden. Den röda
korridoren, som går i tunnel, påverkar omgivningen minst och har därför
Viktiga frågeställningar för nästa skede
en mycket bra potential.
Lokaliseringsutredningen redovisar alternativa utbyggnadskorridorer
med effekter och konsekvenser. När en korridor har valts kommer
De blå korridorerna innebär en anläggning med relativt låg teknisk
förutsättningarna i denna korridor att behöva beskrivas med större
nivå, vilket medför relativt enkelt genomförande utan större konflikter
detaljeringsgrad. Bland annat krävs fördjupade studier rörande trafikering,
med omgivningen. Dessa korridorer skapar mycket bra potential
bytespunkter och tekniska förutsättningar, fördjupat gestaltningsprogram,
för genomförbarhet. De gröna korridorerna bedöms innebära en
fördjupad
bullerutredning och studier rörande bevarandevärden.
anläggning med relativt hög teknisk nivå vilket skapar bra potential för
genomförbarhet, då de mest centrala delarna av Borås inte berörs och
Senast i samband med fastställande av järnvägsplanen måste de
därmed färre konflikter med befintlig infrastruktur. Bra potential anses
kommunala detaljplanerna vara överensstämmande med järnvägsplanen.
även röd och gul korridor ha. Röd korridor är en anläggning med hög
Utöver detta kommer det krävas ett antal tillstånd och prövningar,
teknisk nivå vilket ställer höga krav på genomförandet, men byggnationen
exempelvis tillstånd enligt kulturmiljölagen och miljöbalken.
sker utan större konflikter med omgivningen. Gul korridor innebär en
anläggning med relativt hög teknisk nivå på genomförandet, där delar
av byggnationen sker i stadsmiljö respektive tunnel. Lila korridor ger en
acceptabel potential. Detta då anläggningen har mycket hög teknisk nivå
samt ställer höga krav på genomförandet med byggnation i stadsmiljö.

1 SAMMANFATTNING

att en tunnel under Borås medför en mycket komplex installation för att
säkerställa utrymning, insats för räddningstjänsten och åtkomst för service.
De blåa korridorerna anses ge små-måttliga konsekvenser, beroende
på lägre sannolikhet för spårspring genom att obehöriga tar sig in på
spårområdet.

Fortsatt arbete
Planläggningsprocessen
Samrådshandlingen utgör underlag för val av korridor samt för hur
projektet ska drivas vidare.
Inför val av lokaliseringsalternativ, det vill säga korridor, behövs
både Länsstyrelsens, Borås Stads och Bollebygds kommuns yttranden.
Trafikverket kommer därför att skicka ut denna handling på remiss och
begära in yttranden där dessa myndigheter kan ge sin helhetssyn på
framför allt valet av lokalisering. Yttranden från kommunerna ska vara
beslutade av den politiska styrelsen eller den nämnd som kommunerna
delegerar beslutet till.
Samrådshandlingen med inkomna yttranden och synpunkter ligger
till grund för val av korridor. Bakgrund och motiv för Trafikverkets
ställningstagande till vilken av korridorerna som ska bli föremål för
fortsatt planläggning ska dokumenteras i ett PM. Även ställningstagandet
dokumenteras i detta PM. Berörda kommuner och Länsstyrelsen ska
informeras om Trafikverkets ställningstagande.
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2 INLEDNING

2 Inledning
I detta kapitel beskrivs bakgrund och syfte, planläggningsprocessen,
tidigare och angränsande utredningar samt mål, både för projektet
respektive nationella, regionala och lokala mål.

2.1 Bakgrund, syfte och beskrivning av projektet
Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg,
Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm. Det är en del av en
ny generation järnväg i framtida höghastighetsnät, se figur 2.1. Den nya
järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och
Stockholm och när hela sträckan är klar ska det gå att resa mellan städerna
på två timmar. Projekt Göteborg-Borås är en del av Götalandsbanan.
De stora behov som finns av förbättrade järnvägsförbindelser mellan
såväl Göteborg och Borås som Göteborg och Stockholm kan inte
mötas av befintlig infrastruktur, Kust till Kustbanan respektive Västra
stambanan. Sträckan mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största
pendlingsstråk och dagens järnväg är inte ett konkurrenskraftigt alternativ
till vägtrafiken.
Dagens järnväg mellan Göteborg och Borås är enkelspårig och kurvig,
vilket ger begränsningar i kapaciteten och tåghastigheten, samtidigt
som järnvägen mellan Göteborg och Borås är längre än motorvägen.
Sammantaget ger det att restiderna med tåg är längre än med bil och
buss. På grund av begränsade mötesmöjligheter längs den enkelspåriga
järnvägen är det inte heller möjligt att utöka tågtrafiken på attraktiva tider
utan att restiderna förlängs ytterligare. Detta innebär att Västtrafik får
utöka busstrafiken mellan städerna i stället för att utöka tågtrafiken när
efterfrågan på resor ökar.
En ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping
betyder snabbare resor mellan storstadsregionerna och möjlighet till
en mer robust tågtrafik på den idag hårt ansträngda Västra stambanan.
Miljön gynnas genom att fler resor och transporter flyttas från väg till
järnväg. Säkerheten ökar jämfört med dagens järnvägslinjer genom att en
helt ny järnväg byggs med högsta fokus på säkerhet längs järnvägen och
vid stationerna.
Den nya järnvägen stärker också kommunikationerna inom Västsverige,
knyter regionens två största städer närmare varandra och förbättrar
kommunikationerna till Landvetter flygplats. Med ny dubbelspårig
höghastighetsjärnväg, byggt för hastigheter upp till 320 kilometer/timme,
kan restiderna, för tåg med inga eller få stopp på sträckan mellan Göteborg
och Borås, halveras och antalet tåg öka. Höghastighetsjärnvägen avses
trafikeras av höghastighetståg, interregionaltåg och regionaltåg. Bättre
kommunikationer gör det lättare att ta sig till jobb och studier och skapar
förutsättningar för regional utveckling.

Projektet Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper, se figur 2.2. Dessa är:
•

Almedal-Mölnlycke

•

Mölnlycke-Bollebygd

•

Bollebygd-Borås

I den nationella planen ingår att planera och bygga etappen MölnlyckeBollebygd förbi Landvetter flygplats. Där ingår också pengar för fördjupade
studier, lokaliseringsutredningar, på etapperna Almedal-Mölnlycke och
Bollebygd-Borås.
Då finansiering för sträckan Bollebygd-Borås inte är klar finns ingen
tidpunkt för planerad byggstart. Planerad byggstart på etappen MölnlyckeBollebygd är år 2020, med möjlig trafikstart år 2026.
Det är etappen Bollebygd-Borås som beskrivs i denna
lokaliseringsutredning.

ALINGSÅS

KUNGÄLV

Figur 2.1 Illustration av framtida höghastighetsnätet. Sträckan Göteborg-Borås i orange,
Linköping-Borås i blått, Ostlänken i rött, koppling mellan Ostlänken och Stockholm i lila samt
Jönköping-Malmö i grönt. Götalandsbanan omfattar delarna mellan Göteborg och Stockholm.

LERUM
Mot Stockholm

GÖTEBORG

BORÅS
LANDVETTER

ALMEDAL

N

TBANA
ILL KUS

KUST T

40

BOLLEBYGD

40

MÖLNDAL
MÖLNLYCKE

VISKAFORS
Almedal-Mölnlycke

Mölnlycke-Bollebygd

Bollebygd-Borås

Figur 2.2 Projektet Göteborg-Borås, uppdelad i tre etapper. Etappen Bollebygd-Borås beskrivs i denna lokaliseringsutredning.

Grått=Utredningsområde

8

KUNGSBACKA

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, SAMRÅDSHANDLING

KINNA
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Järnvägsbyggande regleras av lagar och förordningar som beskriver de
formella krav som finns. Dessa är lag om byggande av järnväg (1995:1649)
och förordning om byggande av järnväg (2012:708). Utöver dessa gäller
miljöbalken (1998:808). Plan- och bygglagen (2010:900) och väglagen
(1971:948) kan också komma att beröras.
Den 1 januari 2013 började en ny planläggningsprocess för väg- och
järnvägsprojekt att gälla då ändringar i väglagen och lag om byggande av
järnväg infördes. Syftet med ändringarna var att förenkla processen, se
figur 2.3. Tidigare bestod processen av tre steg där samråd ingick som en
viktig del i samtliga steg och följande handlingar upprättades:
•

•

•

förankras bland annat i kommunernas planering och att de som berörs
i olika processteg får goda möjligheter till insyn och ges möjlighet att
framföra synpunkter.
De handlingar som tillhör järnvägsplanen blir successivt mer detaljerade
under processens gång:
•

•

förstudie där förutsättningar klargjordes och tänkbara lösningar
prövades. Lokalisering, kostnader och tänkbar miljöpåverkan
redovisades. Förstudien var ett underlag för länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan.
järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning genomfördes
om flera alternativ kvarstod efter förstudien. Järnvägsutredningen var
underlag för val av alternativ.
järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning upprättades för
det alternativ som valts. Järnvägsplanen beskrev i detalj hur valt
alternativ skulle utformas. Planen ställdes ut med möjlighet att lämna
synpunkter. Därefter fastställdes planen.

Den nya processen föregås av åtgärdsgenerering i form av
åtgärdsvalsstudie. Om denna visar att en ny väg eller järnväg bör byggas
påbörjas den formella planläggningsprocessen med väg- och järnvägsplan,
se figur 2.4. Processen innebär att planläggningen av ny väg eller järnväg

•

samrådsunderlag ger information om ändamål och projektmål,
förutsättningar och behov samt tänkbara effekter. Detta är ett underlag
för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
samrådshandling utvecklas löpande under processens gång. I den
beskrivs förutsättningar, eventuella lokaliseringsalternativ samt bortval
av alternativ. Inför Trafikverkets val av lokalisering sker samråd med
länsstyrelse, berörda kommuner, allmänheten, enskilda som berörs
samt myndigheter och organisationer. Efter beslut om lokalisering
beskrivs detaljutformning av järnvägen för det valda alternativet.
Samråd sker även vid framtagande av detta planförslag. En
miljökonsekvensbeskrivning tas fram i de fall där länsstyrelsen beslutat
att projektet bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Järnvägsutredning

Länsstyrelsen Västra Götaland har 2005-09-16 enligt 6 kap 4 § miljöbalken
beslutat att en ny järnväg på den aktuella etappen Bollebygd-Borås kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens diarienummer
för beslutet är 343-18041-2005. Trafikverkets diarienummer för mottaget
beslut är 05-544/SA20. Beslutet är taget i samband med förstudie
Bollebygd-Borås.

2.4 Lokaliseringsutredningens syfte
Denna lokaliseringsutredning syftar till att ta fram och beskriva
korridorer. Samrådshandlingen syftar till att, tillsammans med
miljökonsekvensbeskrivningen och dess bilagor, sammanfatta
lokaliseringsutredningen samt utgöra underlag för remiss och senare
Trafikverkets val av korridor för sträckan mellan Bollebygd och Borås.
Aktuellt skede för deletappen Bollebygd-Borås är ”Samrådshandling framtagande av alternativa lokaliseringar”, se röd markering i figur 2.4.

granskningshandling är det planförslag med tillhörande handlingar
som ska ska ställas ut och granskas av berörda kommuner, sakägare
och allmänhet. Därefter fastställas planförslaget med tillhörande
handlingar.

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram och godkännas av
länsstyrelsen samt att samråd ska utföras med en utökad krets. Utöver
ordinarie samrådskrets ska samråd ske med övriga statliga myndigheter
samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Beslut om betydande miljöpåverkan har tagits för projektet.

Vägplan/järnvägsplan

Den tidigare processen
Förstudie

2.3 Beslut om betydande miljöpåverkan

2 INLEDNING

2.2 Planläggningsprocessen

Järnvägsplan

Den nya processen
Sammanhängande planläggningsprocess

Samrådsunderlag
Framtagning av underlag
för länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan

Figur 2.3 Den tidigare och nya planläggsningsprocessen

Samrådshandling
Framtagning av
alternativa
lokaliseringar

Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan

Framtagning av planförslag
samt MKB

Länsstyrelsens
godkännande av MKB

Granskningshandling

Fastställelsehandling

Kungörande och granskning

Fastställelse

Länsstyrelsens yttrande
(tillstyrkande)

Samråd
Figur 2.4 Planläggningsprocessen, aktuellt skede inringat
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2 INLEDNING

2.5 Tidigare utredningar
Enligt den tidigare planläggningsprocessen tog dåvarande Banverket fram
en förstudie för etappen Bollebygd-Borås. Borås ingår också som en del i
en genomförd förstudie för sträckan Linköping-Borås. Projektet BollebygdBorås har sedan dessa togs fram varit vilande men återupptogs i samband
med denna lokaliseringsutredning.

2.5.1 Förstudie Bollebygd-Borås
I Förstudie Bollebygd-Borås förslagshandling 2005-03-15 beskrivs
förutsättningar, linjedragningar och konsekvenser för Götalandsbanans
sträckning. I Förstudie Bollebygd-Borås beslutshandling 2007-12-12
beslutar Banverket att etappen Bollebygd-Borås ska utredas vidare.
Beslutet anger att alternativen utmed väg 40 ska ligga till grund för
kommande utredningar, se figur 2.5. Vidare anges att inga sträckningar
genom Bollebygd och vidare norr om Viaredssjön ska utredas vidare. I
beslutshandlingen anges: ”Alternativ ”Nord (röd)” genom Bollebygd
och vidare norr om Viaredsjön samt tvärlinjerna mellan alternativen
utreds inte vidare”. Stationslägen i Bollebygd och Borås förutsätts, med
utgångspunkt att nedsänkt stationsläge samt stationsläge i markplan
utreds vidare i Borås. Möjligheten att komplettera med en sydlig förbifart
för tåg som inte stannar i Borås ska också tas med i det fortsatta arbetet.

Figur 2.5 Alternativ som utreds vidare från förstudie Bollebygd-Borås, beslutat 2007-12-12

2.5.2 Förstudie Linköping-Borås
I Förstudie Linköping-Borås slutrapport 2010-03-17 beslutar Banverket
att etappen ska utredas vidare. Riktlinjer för fortsatt planering samt en
avgränsning av utredningsområdet presenteras, se figur 2.6. Riktlinjerna
behandlar trafikering och kopplingspunkter, tillgänglighet och matartrafik,
ekonomi, regional och kommunal planering samt landskap.
Som en del av förstudien har olika sträcknings- och stationsalternativ
genom Borås beskrivits i Underlagsrapport stadspassage Borås från
2009. En handfull varierade alternativ har studerats med syfte att ge en
nyanserad bild av tänkbar placering av Götalandsbanan genom staden.
Alternativen kan innebära stationslägen i tunnel, markplan eller på bro. De
stationslägen som studerats ligger i anslutning till befintligt stationsläge
samt söder om detsamma, vid Göta. Alternativen har utvärderats bland
annat utifrån tillgänglighet, trafikering, restid, anläggningskostnader och
samhällsekonomi.

Figur 2.6 Rekommenderad avgränsning av utredningsområdet (prick-streckad linje) respektive utredningsområde (streckad linje) fram till Jönköping
från förstudie Linköping-Borås, 2010-03-17

2.5.3 Järnvägsutredning Mölnlycke-Bollebygd
I Järnvägsutredning/MKB Mölnlycke-Bollebygd beslutshandling
2007-07-02 beslutar Banverket en korridor för fortsatt planering av
järnvägen mellan Mölnlycke och Bollebygd med sträckning och station
vid Landvetter flygplats, se figur 2.7. Den valda korridoren förordades av
remissinstanserna. Det alternativ som skulle ge störst flexibilitet för den
fortsatta sträckningen österut, för etappen Bollebygd-Borås, valdes.

2.5.4 Trafikanalys Göteborg-Borås
Trafikanalys Göteborg-Borås från 2012 är en utredning av framtida
trafikeringsmöjligheter på Götalandsbanan. Analyserna visar att
Götalandsbanans utbyggnad ger möjlighet att trafikera sträckan GöteborgBorås med betydligt fler tåg än idag och med markant bättre restider.
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Figur 2.7 Beslutat alternativ Mölnlycke-Bollebygd, 2007-07-02

2.7 Mål

Nedan redogörs för de angränsande utredningar som berör närliggande
infrastruktur eller berörs av lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås.

Nedan redogörs för gällande mål för Götalandsbanan respektive nationella,
regionala och kommunala mål.

2.6.1 ÅVS Göteborg-Borås

2.7.1 Götalandsbanans ändamål

Åtgärdsvalsstudie Göteborg-Borås syftar till att svara på vad som
händer med befintligt trafiksystem när Götalandsbanan mellan Göteborg
och Borås är utbyggd. Åtgärdsvalsstudien behandlar person- och
godstransporter på både väg och järnväg. Som en viktig del i studien
utreds vad som ska gälla för befintlig Kust till kustbanan mellan Göteborg
och Borås och vilken funktion den ska ha i framtiden. Åtgärdsvalsstudien
genomfördes huvudsakligen under år 2014 men kompletterande
utredningar ska färdigställas innan studien går ut på remiss.

Ändamålet med Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg
är att stärka Sveriges konkurrenskraft med ett långsiktigt hållbart
transportsystem och kraftigt minskade restider med tåg mellan Sveriges
två största städer till två timmar.

2.6.2 ÅVS Viskadalstråket
Åtgärdsvalsstudie Viskadalstråket syftar till att skapa ett
helhetsperspektiv över trafiksystemet i stråket Varberg-Borås och se
till både människors resande och näringslivets transporter. Som del i
detta ingår att klargöra trafiksystemets nuvarande tillstånd och funktion,
samt utreda trafiksystemets framtida funktion och olika alternativ och
åtgärder eller åtgärdskombinationer kopplat till transportefterfrågan och
lokala, regionala och nationella mål. Särskilt viktiga frågor inom studien
är huruvida Viskadalsbanan ska ha funktion som omledningsjärnväg
för godstrafik och vilka åtgärder som krävs för ett vidmakthållande av
järnvägen på kort sikt och som samspelar med utvecklingen på lång sikt.
Åtgärdsvalsstudiens mål är att ta fram en långsiktigt hållbar inriktning av
åtgärder för underhåll och utveckling av stråket Varberg-Borås. Studien
genomförs under år 2015-2016.

Den nya järnvägen ska även förbinda mellanliggande befolkningstäta
regioner och förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats.
Delen mellan Göteborg och Borås ska även stärka kommunikationerna
inom Västsverige och knyta regionens två största städer närmare varandra.
Vidare innebär en utbyggnad av järnvägsnätet en möjlighet att avlasta
den hårt ansträngda Västra stambanan, vilket bidrar till ökad robusthet i
järnvägssystemet.

Hänsynsmålet berör säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och bidra till ökad hälsa.

2 INLEDNING

2.6 Angränsande utredningar

Miljömål
Riksdagen har beslutat om nationella miljömål för Sverige, innehållande
ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå målen
utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och utgör en långsiktig
målbild för miljöarbetet. Miljömålen ska fungera som vägledning för hela
samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners,
som näringslivets och andra aktörers arbete. Generationsmålet innebär
att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas relevanta miljökvalitetsmål
samt hur framtagna korridoralternativ medverkar till uppfyllelse av målen.

2.7.4 Regionala och kommunala mål
Nedan redogörs för aktuella regionala och kommunala mål.

2.7.2 Projektmål Göteborg-Borås
Järnvägen ska lokaliseras och utformas så att:
•

restidskravet på två timmar mellan Stockholm och Göteborg kan
uppfyllas

•

kraftigt förbättrad restid mellan Göteborg och Borås erhålls

•

förutsättningarna för regional utveckling stärks

2.6.3 ÅVS Linköping-Borås

•

funktionen för tågtrafiken blir god

Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås syftar bland annat till att säkerställa
att det finns ett genomförbart alternativ för Götalandsbanan inom det
utredningsområde som studeras. Det ingår också i åtgärdsvalsstudien att
initiera erforderliga studier av befintliga system. Utredning av stationsläge
i Jönköping ingår i studien. Åtgärdsvalsstudien påbörjades under hösten år
2015 och beräknas vara klar i början på år 2018.

•

god tillgänglighet till stationer säkerställs

•

anläggningen blir robust och ekonomiskt effektiv i ett
livscykelperspektiv

•

landskapets övergripande funktioner för natur, kultur och rekreation
inte bryts

2.6.4 ÅVS Noden Borås

2.7.3 Nationella mål

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås syftar till att, utifrån Borås stadsutveckling På nationell nivå finns ett transportpolitiskt mål och olika miljömål som
och arbetet med ny höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås-Stockholm,
berör lokaliseringsutredningen.
identifiera behov, funktioner och brister för tillgänglighet (personer och
gods) på väg och järnväg inom Borås med omgivning. Studien ska beskriva
Transportpolitiska mål
en helhet och därigenom knyta ihop alla pågående åtgärdsvalsstudier
Regeringen har definierat ett övergripande mål för svensk transportpolitik.
i Borås med omnejd. Studien kommer också att ta hänsyn till och
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en
utgångspunkt i denna lokaliseringsutredning. Studien genomförs 2015-2016.
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgare och näringsliv i hela landet.” Det övergripande målet följs
av ett funktionsmål och ett hänsynsmål.
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet. Transportsystemet ska också bidra till
en utvecklingskraft i hela landet och vara jämställt.

Vision Västra Götaland
Vision Västra Götaland antogs 2005-04-05 i regionfullmäktige som grund
för utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Visionen är delad i tre delar, där
den första delen är hållbar utveckling och dess tre dimensioner. Hållbar
social, ekonomisk och ekologisk utveckling ska fungera som en ram för allt
utvecklingsarbete. Den andra delen innefattar fyra generella perspektiv:
•

Den gemensamma regionen – Västra Götaland ska utvecklas till
en väl sammanhållen region vilket bland annat innefattar större
arbetsmarknader och möjlighet för fler att nyttja olika tillgångar.

•

Jämställdhet – maktstrukturen ska vara jämställd, män och kvinnor
ska ha lika god hälsa, lika lön för lika arbete och mäns våld mot kvinnor
ska upphöra.

•

Integration – samhället ska vara öppet och alla invånare ska kunna
försörja sig och delta i samhällslivet.

•

Internationalisering – Västra Götalands internationella position och
konkurrenskraft ska vara stark.

Den tredje delen av visionen pekar ut fem fokusområden:
•

Ett livskraftigt näringsliv – näringslivet ska präglas av utvecklingskraft
och nyskapande, arbetsmarknaden ska ha hög sysselsättning,
Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta
turismregion.

•

Ledande kompetens och kunskapsutveckling – en hög nivå inom
utbildning och forskning är långsiktigt en av de viktigaste frågorna för
regionens utveckling.
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•

Infrastruktur och kommunikationer – snabb och säker kollektivtrafik,
effektiva och säkra godstransporter samt goda internationella
kopplingar har stor betydelse för utvecklingen i regionen.

•

En ledande kulturregion – Västra Götaland ska ha en tydlig kulturprofil
och kulturarvet ska vårdas.

•

En god hälsa – en god fysisk miljö, stabila sociala och ekonomiska
förhållanden och högkvalitativ sjukvård är viktigt.

Målbild tåg 2035
Västra Götalandsregionen har tagit fram en målbild för regional tågtrafik
fram till år 2035 som antogs 2013-06-01 i regionfullmäktige. För att nå
den önskade samhällsutvecklingen i regionen är det en förutsättning för
målbilden att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas jämfört med år
2006. Det innebär 130 000 tågresor per dag år 2035.
Stråket Göteborg-Borås 2035
Stråket Göteborg-Borås 2035, Gemensam målbild för en hållbar regional
struktur, har antagits av Göteborgsregionens kommunalförbund
förbundsstyrelse och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbunds
direktion 2015-09-18. Förutom kommunalförbunden står kommunerna
i stråket, Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås
kommun, bakom målbilden. Syftet med målbilden beskrivs vara att
stödja samverkansgruppen i dess fortsatta process för en samordnad
samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås. Målbilden och den pågående
processen anges utgöra ett gemensamt förhållningssätt och en plattform
som berörda kommuner och kommunal förbund kan använda i den
översiktliga planeringen.
I målbilden anges, med utgångspunkt i att stråket GöteborgBorås är Sveriges tredje största pendlingsstråk, att kommunerna
och kommunalförbunden vill ta vara på möjligheten en ny
höghastighetsjärnväg ger stråket för att skapa en gemensam grund för
samhällsplanering av ett hållbart stråk.
Vidare anges att utbyggnaden av Götalandsbanan har stor betydelse
för utvecklingskraften i stråket mellan Göteborg och Borås, att
höghastighetsjärnvägen stimulerar bostadsutveckling och hållbart
resande samt skapar möjlighet till ett enklare vardagsliv för dem som
bor och verkar i stråket. Det anges även att förkortad restid knyter
ihop två arbetsmarknadsregioner till en gemensam, vilket förbättrar
rekryteringsmöjligheterna och konkurrenskraften för näringslivet.
För att förverkliga önskad hållbar utveckling framhålls att det är viktigt
att Götalandsbanan kompletteras med utvecklade knutpunkter med goda
kopplingar till övrig kollektivtrafik. De regionala knutpunkterna anges,
tillsammans med dagens väg och järnväg, underlätta resandet i stråket, ge
fler människor kortare restider samt göra resan från dörr till dörr så enkel
som möjligt. Attraktiviteten anges ligga i att hela resan fungerar vilket
ställer krav på att knutpunkterna har god service, pendelparkering och
tydlig koppling till omlandet.
I målbilden framhålls också betydelsen av kopplingen till Landvetter
flygplats samt Stockholm och övriga mellanliggande större städer. På
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så sätt anges att omlandet blir större och tillgängligheten ökar till såväl
andra regioner som till Sverige och världen. Götalandsbanan anges vara
avgörande för regionens och hela Sveriges utveckling.
Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 2050
Västra Götalandsregionens avdelning för Kollektivtrafik och infrastruktur
har genomfört en funktionsutredning för stråket Jönköping-BoråsGöteborg. Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen
beslutade den 18 september 2015 om att funktionsmålen ska vara
vägledande för regionens fortsatta arbete med att utveckla tågtrafiken i
stråket Jönköping-Borås-Göteborg.
Syftet med funktionsutredningen anges vara att beskriva hur Västra
Götalandsregionen och kommunerna skulle vilja trafikera Götalandsbanan
med regiontåg om det fanns tillräcklig kapacitet på höghastighetsjärnvägen
samt att kunna ingå som en viktig del i den kommande
Sverigeförhandlingen och det fortsatta arbetet med Götalandsbanan.
I funktionsutredningen beskrivs förutsättningar för funktionsutredningen,
åtta mål för regional tågtrafik i stråket, önskvärt trafikutbud med regional
tågtrafik i stråket samt scenarier och förankringsprocess. Som en del i
funktionsutredningen lyfts vikten av ett centrumnära stationsläge i Borås
fram för hög tillgänglighet och för att tågtrafiken ska bli attraktiv med
goda omstigningsmöjligheter mellan höghastighetsjärnvägen och övriga
järnvägar samt busstrafik. De åtta målen behandlar kollektivtrafikens
marknadsandel, restid Göteborg-Borås, turtäthet och punktlighet.
I funktionsutredning anges vidare att nästa steg i processen är att
bedöma hur infrastrukturen behöver byggas ut för att klara den i
funktionsutredningen angivna trafikeringen. Trafikverket har för
avsikt att påbörja en studie om behov av infrastruktur kopplat till
funktionsutredning.

Bollebygd
Målsättningen i Bollebygds översiktsplan, ÖP2002, är bland annat att
Bollebygd ska vara en attraktiv kommun för näringsliv, boende, service
samt fritid och planeringen ska inriktas mot en miljömässigt hållbar
utveckling.
Bollebygds kommunfullmäktige antog i november år 2012 Vision
Bollebygd 2025. I ett inriktningsdokument som tillhör visionen anges
bland annat, kopplat till det övergripande målet tillgänglighet och
goda kommunikationer, att Bollebygd ska befästa sin position som
förorts- och pendlingskommun och att kommunen ska arbeta för en ny
höghastighetsjärnväg i Bollebygd.
Bollebygds kommun har tillsammans med Härryda och Marks kommuner
år 2014 tagit fram en utvecklingsplan med kommunernas gemensamma
vision. I visionen anger kommunerna att de har ett hållbart samhälle,
bättre vardag och högre livskvalitet som gemensamma mål. Förbättrade
regionala kopplingar och en ny tågstation längs Götalandsbanan pekas ut
som viktiga aspekter för att uppnå målen.
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Borås
Huvuddraget i Borås översiktsplan, ÖP06, är att kommunen ska växa,
både avseende befolkning och näringsliv. Visionen ”Borås 2025” antogs
av Borås Stads kommunfullmäktige i oktober år 2012. Visionen bygger på
hållbar utveckling och består av sju målområden. Bland annat finns mål
om ett ökat företagande, fler möten mellan människor, bättre resvanor och
en förtätad stadskärna med tre gånger så många invånare centralt.
Borås Stads kommunstyrelse har tagit ett beslut (diarienummer 2015/
KS0296) som tydliggör stadens ställningstagande om ett centralt
stationsläge för Götalandsbanan. I beslutet anges att restiden är en viktig
faktor för Borås. För att järnvägen ska vara attraktiv behöver kapaciteten
på höghastighetsjärnvägen gynna såväl det regionala som nationella
resandet. Vidare anges att Götalandsbanan ska bli en naturlig del i
stadens stadsutveckling. Grundprincipen är att kommunen ska kunna
växa i kollektivtrafikstråken och i stationssamhällena så att så många som
möjligt ska kunna använda Götalandsbanan. Resan med Götalandsbanan
ska börja hemmavid. Därför har Borås Stad valt att sätta upp följande
stadsbyggnadsstrategier för hur kommunens utveckling och den nya
höghastighetsjärnvägen ska komplettera varandra:
•

En centralt placerad station där stationsområdet är en del av centrum.

•

Det är enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen och att nå
ut i kommunen.

•

Borås betydelse som regionens andra stora stad och regionalt nav i
Sjuhärad växer.

•

Stationen har viktiga funktioner som startpunkt, målpunkt,
bytespunkt, och mötesplats.

•

Personalintensiva verksamheter närmast stationen gör Borås till en
attraktiv pendlingsnod.

•

Kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod. Staden förtätas
utmed stråken fram till våra centralorter. Fler får god tillgänglighet
till stationen när kommunen växer i fler av sina kärnor och växer i
kollektivtrafikstråken.

•

Fler väljer ett hållbart resande och de hållbara trafikslagen prioriteras i
stadsrummet.

•

Attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik ska underlätta för ett hållbart
resande.

•

Investeringen i ny järnväg bör ge kortare restider än vad det idag tar att
åka med bil och buss till Göteborg.

I kommunstyrelsens beslut anges också att restidskvoten 0,8 gentemot
dagens bilresa är ett viktigt mål för att tåget ska kunna konkurrera med
annan trafik mellan Göteborg och Borås.

3 AVGRÄNSNINGAR

3 Avgränsningar
I detta kapitel redogörs för lokaliseringsutredningens geografiska och
tidsmässiga avgränsning.

Frufällan
Sandhult
Tosseryd

3.1 Geografisk avgränsning
Eftersom två förstudier ligger till grund för denna lokaliseringsutredning
är den geografiska avgränsningen, det vill säga utredningsområdet, en
kombination av studerade utredningsområden från de båda förstudierna,
se figur 3.1:
•

•
•

Utredningsområdets västra del, från Bollebygd till Borås, ingår
i det utredningsområde som identifierats i förstudie BollebygdBorås. Enligt beslutet från förstudie Bollebygd-Borås ska inga
sträckningar genom Bollebygd och vidare norr om Viaredssjön
utredas. I lokaliseringsutredningen har delar av väg 40 förutsatts ingå i
utredningsområdet för att vid behov möjliggöra justering av väg 40 på
kortare sträckor.

Sjöbo
Ekås
Brämhult

Borås

Hestra
Östra

Sjömarken
Gesebols
sjö

Justering av avgränsning från förstudie
Bollebyd-Borås baserat på förstudiens
beslut om vidare utredning

Svensgärde

Lundaskog

Sandared
Gånghester

Viared

Hultafors

Dammsvedjan

Olsfors

Råslätt

Utredningsområdet för delen genom Borås avser det utredningsområde
som identifierats och avgränsats i förstudie Borås-Linköping.

Bosjön

Bollebygd

Kråkered

Avgränsning öster om Borås sammanfaller med det område som
studerats i förstudie Bollebygd-Borås

Val av lokalisering inom utredningsområdet påverkar sträckningen
för angränsade deletapp Linköping-Borås. För att säkerställa lämpliga
utgångar för höghastighetsjärnvägen österut har ett något större
geografiskt område än utredningsområdet studerats. Översiktliga studier
av sträckningar för höghastighetsjärnvägen österut har genomförts med
fokus på passage förbi sjön Tolken, men också ytterligare österut för olika
scenarier för passage av Ulricehamn och sjön Åsunden, se figur 3.2.

Ryda

Avgränsning från förstudie
Linköping-Borås

Bosnäs

Rävlanda
Rydboholm

Avgränsning från förstudie
Bollebygd-Borås

Gräns mot deletapp
Mölnlycke-Bollebygd

Avgränsning från förstudie
Linköping-Borås
Viskafors

Storsjön

Teckenförklaring

0

1

2

3

4
km

Utredningsområde

3.2 Tidsmässig avgränsning

Gräns mot projekt
Linköping-Borås

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Figur 3.1 Geografisk avgränsning av lokaliseringsutredningens utredningsområde

Tidsmässigt avgränsas denna utredning till att omfatta effekter och
konsekvenser kopplat till bygg- och driftskedet fram till år 2040.
Fristad

Teknisk livslängd för den anläggning som ska byggas är upp till 120 år.
Den tekniska livslängden varierar inom anläggningen och längst teknisk
livslängd har anläggningens konstruktioner, såsom tunnlar och broar.

Tolken

Ulricehamn

Jönköping

Åsunden

Sandared

Borås

Sjömarken

Dalsjöfors

Odensjö

Bollebygd

Taberg

Yttre
Åsunden

Viskafors

Teckenförklaring

0

10

20

30

40
km

Utredningsområde

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Figur 3.2 Översiktskarta Bollebygd till Jönköping
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR

4 Förutsättningar
4.1 Beskrivning av utredningsområdet
Utredningsområdet sträcker sig från tätorten Bollebygd till strax öster
om Borås tätort, en sträcka på cirka 30 kilometer. Skogs- och sjölandskap
är den vanligaste landskapstypen inom utredningsområdet, se figur 4.1.
Väg 40 går i utredningsområdets norra del och vidare genom Borås. Inom
utredningsområdet finns också Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och
Viskadalsbanan vilka alla sammanstrålar i Borås.

0

Teckenförklaring
Utredningsområde
Skogs-/sjölandskap

Väg
Järnväg
Kraftledning

Öppet kulturlandskap

Vattendrag

Tätort

Brant som tydligt avgränsar
stråk i landskapet

Randbebyggelse

Väg 42
Väg 40
Borås

I västra delen av utredningsområdet vid Kråktorp, söder om Bollebygd,
finns en dalgång med framförallt öppet kulturlandskap tillsammans med
spridd bebyggelse. Nolån och Sörån rinner genom området. I områdets
nordvästra del passerar befintlig järnväg mellan Göteborg och Borås.
Järnvägen går på bro över väg 40 och vidare genom Bollebygds tätort
och Bollebygds station. Längre österut finns en slalombacke, Bollekollen.
Väster om utredningsområdet återfinns Rävlanda tätort med station på
Kust till kustbanan mitt i samhället.

Väg 1700

Viareds
verksamhetsområde

Nolån

Bollebygd

Viskan
Väg 41

Väg 27/40

Väg 27

Sörån

Öster om slalombacken och vidare mot Borås utgörs utredningsområdet
av stora sammanhängande skogsområden med insprängda sjö- och
våtmarksområden, se figur 4.2. Bland annat ligger sjöarna Uppsalen,
Bosjön och Västersjön inom utredningsområdet. Ett antal områden
med bevarandevärden avseende kultur- och naturmiljö samt
landskapsbild återfinns här samt ett par mindre vägar som korsar genom
utredningsområdet och vidare söderut. I anslutning till väg 40 strax
väster om Borås tätort ligger Viareds verksamhetsområde samt samlad
bebyggelse i Hälasjöområdet och Rysshagen.
Öster om Viareds verksamhetsområde ligger Borås tätort och Viskans
dalgång. Borås är huvudort för ett stort antal orter i regionen och är
Sveriges 14:e största tätort med drygt 107 000 invånare. Utöver befintliga
järnvägar och väg 40 som passerar genom Borås finns också de anslutande
större vägarna 27, 41 och 42.
Viskans dalgång söder om Borås utgörs framförallt av ett öppet
kulturlandskap och spridd bebyggelse. Sydväst om Borås finns mer samlad
bebyggelse i Lilla Bosnäs och Funningen.
Öster om Borås tar skogsområden vid. Här finns områden med
bevarandevärden avseende kultur- och naturmiljö samt tätorten
Gånghester. Ytterligare österut, utanför utredningsområdet, ligger bland
annat tätorterna Målsryd, Dalsjöfors och sjön Tolken.

5

0

5

Figur 4.1 Landskapets övergripande karaktärer inom utredningsområdet
Teckenförklaring

Utredningsområde
Skogs-/sjölandskap

Väg
Järnväg
Kraftledning

Öppet kulturlandskap

Vattendrag

275 m
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250 m
225Randbebyggelse
m
200 m
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100 m
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50 m
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Brant som tydligt avgränsar
stråk i landskapet

5 km
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Figur 4.2 Illustration av topografin inom utredningsområdet på sträckan mellan Bollebygd och Borås
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Skog

Öppen mark

Väg 27

Väg 40

Stad

32,5 km

N

Utredningsområdet utgör en del av regionens storskaliga
sprickdalslandskap, vilket kännetecknas av tydliga topografiska riktningar.
Åsar och dalar följer en eller ibland flera riktningar, som orsakats av
svaghetszoner i berggrunden. Den uppodlade marken, bebyggelsen
och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna. Landskapstypen är
övervägande skogsklädd, ädellöv i sydväst men i övrigt barrdominerat.
Landskapet är vattenrikt med sjöar och vattendrag som följer böljande och
ibland backiga dalgångar.
Dalgångarna har en nyckelroll i människans etablering i Västra Götaland
och Sverige, där fornlämningar visar på stort tidsdjup.
Skogsmarken är i många fall tät och skapar därför en sluten karaktär.
Det är en viktig identitet i detta landskap. Även de många sjöarna och
andra små öppna landskapsrum i skogsmarken är av stor betydelse för
upplevelsevärdet då de genom sin öppenhet och småskalighet skiljer sig
från den omgivande skogsmarken och därmed förtydligar och ger variation
i dess slutna karaktär. Mycket framträdande i landskapet är Nolåns, Söråns
och Viskans dalgångar, som är de största öppna landskapsrummen inom
utredningsområdet. Sprickdalarnas stora skönhetsvärden, mjuka kupering
och meandrande åar tillsammans med dess öppenhet i förhållande till
skogsmarken är betydelsefulla karaktärer.
Landskapet inom utredningsområdet bedöms känsligt för en förändrad
visuell karaktär där de öppna landskapsrummen samt det småskaliga
odlingslandskapet påverkas. Vidare bedöms det känsligt för habitatförlust,
då landskapet innehåller vissa specifika habitat som är känsliga för
störning, men även störda samband, där flöden och samband mellan olika
platser i landskapet är känsligt för införandet av nya barriärer.
Borås stad är uppbyggd längs med Viskan, i dess dalgång. Runt staden
finns uppskjutande åsar som styr möjligheten till utbyggnad samt sätter
grön prägel på staden. Därtill sammanstrålar många stora trafikleder i
stadens centrum. Utbyggnaden av staden under årens lopp kan liknas
vid årsringar på ett träd. I staden pågår en omdaning vilket innebär att
infrastruktur och nedlagd industri har skapat många mellanrum mellan
stadens olika delar. De stora infrastrukturlederna och de endast delvis
aktiva verksamhetsområdena utgör även stora barriärer i staden. Borås
stad växer framför allt åt sydväst, där kommunen planerar för nya bostadsoch verksamhetsområden.
Borås stad bedöms vara känsligt för ytterligare barriärskapande element.
Den småskaliga stadsstrukturen som återfinns i vissa delar av staden, med
små kvarter och främst ganska låga byggnader är känslig mot införandet
av nya storskaliga element. Stadens olika områden är sammansvetsade av
ett finmaskigt nät av olika funktioner där rörelsemönster är upprättade
utefter dessa. Det skapar en känslighet för en större omvandling av stadens
struktur och skalbrott. Vidare bedöms livet i staden vara känsligt för
störning. Exempel på detta är stadens gröna värden som är så pass viktiga
för livet i staden att förändringar som innebär en förlust av habitatrika

platser är en stor förlust för hela staden. Ett annat exempel är att vissa
objekt och små områden är av stor vikt för hela stadens karaktär. Det är
viktigt att störningar i staden endast sker med ett tydligt positivt mål i sikte.
Staden har redan idag en hög både in- och utpendling. Detta väntas
öka, och en förtätning och utveckling i kollektivtrafiknära lägen blir en
logisk följd. Denna tendens kan kopplas ihop med en önskan om att
läka ihop en splittrad stadsstruktur, där idag både infrastruktur och
verksamhetsområden skapar barriärer i staden. En framtida utveckling
av staden bör verka för att utveckla de mellanrum som finns i staden
och inte skapa ytterligare barriärer, samt att hålla kvar vid kontakten
gentemot det omgivande landskapet och Viskan. I vissa områden kan den
spretighet som uppstår med många olika element (såsom en ny järnväg)
göras till en kvalitet med omsorgsfull planering, då det redan idag finns ett
myller av element i staden. På andra håll kan förutsättningar skapas för
sammanfogning av stadsstrukturen med ett stationsläge och passager vid
en ny järnväg.
Landskapet inom utredningsområdet har delats in i åtta olika karaktärer.

3. Sjölandskapet sydväst om Borås
Sjölandskapet sydväst om Borås ligger något lägre än Skogslandskapet.
Detta samt den höga nederbörden i regionen har lett till att antalet
mossar, sjöar och vattendrag är stort. Områdets sydöstra del består av en
våtmarksmosaik bestående av mer eller mindre öppna mossar, flera små
mosstjärnar, fastmarksholmar, gölar och dråg som alla bidrar till att skapa
variation. Väster om det här området fortsätter förekomsten av mossar
men de får dessutom sällskap av ett antal sjöar i varierande storlek. Mellan
sjöarna växer både produktionsbarrskog och lövskog.
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4.1.1 Landskapsanalys

Här finns vackra betesmarker, gårdsmiljöer och stenmurar, men även
fossil åkermark som är präglad av äldre tiders brukningsmetoder. De
flesta av sjöarna har än idag stora kvaliteter med ett rikt fågelliv, god
vattenkvalitet och gott om fisk samt möjligheter för bad. Detta gör dem
till uppskattade rekreationsområden. Sjöarna är en viktig kvalitet och
karaktär. De biologiska, kulturhistoriska och rekreativa värdena är i mångt
och mycket kopplade till dem.
4. Viareds verksamhetsområde

1. Söråns och Nolåns dalgång söder om Bollebygd
Strax sydväst om Bollebygds tätort slingrar sig Nolån och Sörån genom en
bred dalgång. Detta öppna landskapsrum är en tydlig karaktär som bryter
av mot det omgivande skogslandskapet. Området präglas av betning och
hävd sedan lång tid tillbaka, vilket ger ett högt naturvärde. I dalgången
är marken till största del uppodlad. Längs med åarna och uppför ådalens
sluttningar växer främst lövskog.
Här finns spår från mänskliga aktiviteter som indikerar på att här finns en
historia som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som stenåldern. Ett antal
välbevarade gårds- och jordbruksstrukturer från förra sekelskiftet finns i
området.
Området är starkt påverkat av befintlig infrastruktur med både väg 40
och Kust till kustbanan som löper tvärs över dalgången. Här finns en av få
skidbackar i västsverige, Bollekollen.
2. Skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås
Skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås karaktäriseras av vidsträckta
barrskogar där landskapet ibland öppnas upp vid mossar och skogssjöar.
Här och var öppnar sig skogen även kring mindre gårdar och byar med
välhävdade kulturmarker. Detta är en del av högplatån mellan de båda
orterna och Sjuhäradsbygdens böljande skogslandskap.
Landskapet domineras av produktiv skogsmark men även sjöar, öppna
myrar och sumpskogar förekommer. Omgivningarna kring gårdarna
präglas av hagmarker, små åkrar, odlingsrösen, stenmurar och gamla
körvägar, vilket ger odlingslandskapet en ålderdomlig prägel. Även här
finns naturligt meandrande vattendrag som bidrar till områdets karaktär.
Bebyggelsen består av spridda småhus.

Viareds verksamhetsområde är ett stort verksamhetsområde väster
om Borås, direkt söder om väg 40. Borås Stad har planer på att utöka
verksamhetsområdet både åt öster, mot Borås, men även västerut, i
riktning mot Bollebygd. Här ligger en av Sveriges största företagsparker
med mer än hundra företag inom ett stort antal branscher, och med
pågående utbyggnad räknas med en fördubbling av denna siffra inom de
närmsta tio åren. Mycket av naturen i det här området har fått ge vika
för de omfattande exploateringarna. Bland annat har ett stort område
plansprängts för att ge plats åt ytterligare utbyggnad. I området ligger även
Borås flygplats.
5. Viskans dalgång söder om Borås
Karaktärsområdet utgörs av Viskans dalgång. Norr om detta
karaktärsområde tar Borås tätort vid och ligger även den i en sänka där
Viskan flyter fram. I väster är slänten ner mot vattnet brantare, och består
av skog i blockig terräng. På Viskans östra sida är slänten flackare och ett
öppet hedlandskap breder ut sig österut. Hedlandskapet har klassats med
högsta naturvärde i naturvärdesinventeringen. Här finns stora sandiga
hedar och i anslutning till vattendraget finns skogsdungar, busksnår och
fuktängar.
Bruks- och industrimiljön kring Viskans dalgång är av stor betydelse för
förståelsen av industrialismens genombrott och textilindustrins utveckling
under 1800- och 1900-talen. Heden har hållits öppen tack vare att det
har varit ett militärt övningsområde och utnyttjats som övningsfält och
skjutbanor av militären vid Regementet I15 men samtidigt har heden
påverkats kraftigt av denna verksamhet.
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Figur 4.3 Karaktärsområden inom utredningsområdet
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Berggrunden genomskärs på många ställen av ett spricksystem med
den huvudsakliga riktningen nordost-sydväst. Men det finns även ett
annat system, om än mindre påtagligt, som går i öst-västlig riktning.
Detta fenomen kan ses tydligt på topografiska kartor, men är på grund
av sin storskalighet vanligen svårt att överblicka på marknivå. I det
här karaktärsområdet så blir detta fenomen tydligt med de olika
spricksystemen och hur de samverkar och bildar små platåer med många
vattendrag i sprickdalarna, ett så kallat rutplatålandskap. Områdets
topografi stiger, från det lägsta i väster, vid Viskan för att sedan successivt
öka i höjd längre österut, och i takt med detta blir sprickorna tydligare.
Vattendragen följer sprickorna och har mycket god vattenkvalitet. I
området finns gott om spår från svunna tider samt två värdefulla
naturreservat, Älmås och Lindåsabäcken.
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Topografiskt är detta utredningsområdets högsta område. Här finns
torrare skog och bra odlingsmarker. Dock gör regnmängden att det
fortfarande finns mossar i låglägena. De topografiska elementen är större,
med mjukare höjdryggar, inte så flikigt och inte lika djupa sprickdalar som
i de övriga karaktärsområdena. Skogen består av både barr- och lövträd.
Skogen utgör rester av det stora ädellövskogsområde som en gång bredde
ut sig över landskapet under brons- och järnåldern. Odlingsmarken är
insprängd i skogslandskapet och även här, som på många andra ställen
i utredningsområdet så består det av ett småskaligt och variationsrikt
odlingslandskap med stora kvaliteter både ur biologisk, historisk och
upplevelsemässig synpunkt.
8. Borås stad

Slätthult

Råslätt

Staden kan delas in i fyra olika karaktärsområden:
1. Centrum
Centrum innefattar de mest centrala delarna av staden, och utgör stadens
ursprungliga kärna. Kärnan upplevs formmässigt som småskalig. Centrum
har en tydlig rutnätsstruktur med raka gator och slutna kvarter, men möter
även Viskans slingrande, meandrade vattenrum. I centrum finns ett antal
viktiga torg och parker, men även ett antal större trafiknoder. Här finns
också ett antal viktiga funktioner såsom Borås station och Högskolan i
Borås.
2. Verksamheter/gammal industri/infrastruktur och externhandel
Detta karaktärsområde präglas formmässigt av storskalighet och
linjära strukturer. Här finns ett antal infrastrukturleder, och vissa av
dessa blir barriärer i staden. Dock så fungerar Borås idag utefter de
förutsättningar för rörelsemönster som dessa infrastrukturleder skapar.
I karaktärsområdet finns också ett stort antal gamla industrier. Vissa av
dessa har ett stort symbolvärde och är knutna till stadens industriella
arv. Även externhandelsområdet Knalleland präglas av storskalighet och
fungerar som ett andra, externt centrum i staden. I området passerar också
både Viskan och Lillån, men tillgängligheten till dessa är begränsad.
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Figur 4.4 Karaktärsområden inom Borås Stad

3. Centrumnära blandad bebyggelse
Detta karaktärsområde omfattar till stor del de områden som bildats i
anslutning till stadskärnan, allt eftersom staden vuxit och haft behov av fler
bostäder. Därmed innefattar karaktärsområdet blandad bostadsbebyggelse
från olika epoker och småhus blandat med flerfamiljshus. Bebyggelsen
följer de topografiska förutsättningarna och i hög- och låglägen finns
grönstruktur att finna. Geografiskt ligger området nära de centrala delarna
av staden, men på många håll skärs sambandet av utav stora trafikleder.
4. Blandad bebyggelse i ytterområden
Detta karaktärsområde omfattar också områden som till störst del
vuxit fram allteftersom staden har fått ett större bostadsbehov. Även

här återfinns blandad bebyggelse från olika epoker med småhus och
flerfamiljshus. Dessa områden är däremot oftast nyare, och av annan
karaktär än föregående karaktärsområde med mer regelbundna
kvartersstrukturer. Topografiskt ligger dessa områden i regel något
högre än de centrala delarna av staden. Inom de bebyggda delarna av
karaktärsområdet finns få parker, men tillgången till stora grönområden
där bostadsbebyggelsen tar slut är stor.
För fördjupad beskrivning av landskapet och dess karaktärsområden
hänvisas till landskapsanalysen.
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4.2 Markanvändning
I detta avsnitt beskrivs gällande och pågående kommunal planering och
utveckling samt utgångspunkter för regional utveckling.

4.2.1 Kommunal planering och utveckling
Nedan beskrivs den kommunala fysiska planeringen i Bollebygds kommun
och Borås Stad. Informationen är hämtad från respektive kommuns
översiktsplan. I både Bollebygds och Borås översiktsplanering beskrivs
vikten av att framtida höghastighetsjärnväg får en station i respektive
kommun och vilken utvecklingspotential det skulle innebära. En ökad
tillgänglighet till kommunerna kan ge ett ökat bostadsbyggande, ökad
befolkningstillväxt samt viss tillkomst av nya arbetsplatser.

Bollebygd
Bollebygds gällande översiktsplan, ÖP2002, antogs år 2002. Arbete med
att ta fram en ny översiktsplan pågår.
I gällande översiktsplan anges att Götalandsbanan troligen kommer
sträcka sig söder om väg 40. I översiktsplanen finns ett reservat för
Götalandsbanan utpekat, se figur 4.5. Inom reservatsområdet får inte ny
bebyggelse uppföras, som kan komma att utgöra hinder för järnvägens
anläggande och utnyttjande eller som kan komma att påverkas av
järnvägstrafiken på sådant sätt att skyddsåtgärder kan behövas (Bollebygds
kommun, 2002-02-07).

Figur 4.5 Bollebygds kommuns södra del av den kommuntäckande kartan

Kommunen verkar för att en station ska uppföras i anslutning till
Bollebygds tätort och att denna utvecklas funktionellt och estetiskt. De
utbyggnadsområden som pekas ut i gällande översiktsplan för Bollebygds
kommun utgör inte någon potentiell konflikt med Götalandsbanan då de är
lokaliserade norr om väg 40. Rinna-Grönkullen pekas ut som det främsta
lokaliseringsområdet för verksamheter.
I Bollebygd finns en strävan efter en befolkningsökning framförallt i
Bollebygds tätort samt i Olsfors, Hultafors och Tollsjö. För Bollebygds
kommun är möjligheten till goda förutsättningar för kollektivresande
mycket viktiga och det är av stor betydelse att ett stationsområde uppförs
för Götalandsbanan i kommunen. En ny stadsdel mellan nytt och befintligt
stationsområde planeras, se figur 4.6. Utgångspunkten är att där erbjuda
5000 nya bostäder.

Figur 4.6 Bollebygds kommuns utvecklingsplaner för ny stadsdel (Källa Bollebygds kommun, 2015-03-24)
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Borås
Borås Stads gällande översiktsplan, ÖP06, antogs år 2006. I Borås Stad
pågår just nu arbete med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP16. En tidig
medborgardialog genomfördes försommaren 2014. Huvuddraget i gällande
översiktsplan är att staden ska växa, både avseende befolkning och
näringsliv. I Borås strävas det efter att få tre gånger fler invånare centralt
och det finns ett årligt mål på 500-700 fler bostäder i Borås, varav minst
100 i stadskärnan.

7

övErsIKtspLANENs huvuDfråGor

ÖP06, översiktsplan för Borås Stad
Antagen av Kommunfullmäktige 1 juni 2006

I översiktsplanen beskrivs att Borås och Boråsregionen utgör en
viktig del i Västra Götalandsregionen och Borås strategiska läge med
Göteborg och Landvetter flygplats i närområdet påpekas. Borås Stad
har ett stort pendlingsutbyte, vilket med förbättrad kollektivtrafik
skulle minska bilberoendet. I översiktsplanen anges bland annat att
möjligheten till utbyggnad av infrastruktur, såsom järnväg, går före annan
markanvändning.
På Borås Stads kommuntäckande karta finns ett fåtal konkreta förslag på
ny markanvändning utpekad, se figur 4.7. Ett av dessa är Götalandsbanan.
Borås utvecklas i ett stråk från norr till väster, se figur 4.8. I detta område
finns bland annat planer att utveckla Viareds verksamhetsområde samt
nya områden för bostäder, handel och verksamheter. Utöver detta finns
planer på stadsutveckling kring ny väg 27. Inom området finns flera
potentiella konflikter med Götalandsbanan.
Borås Stad har, separat från arbetet med översiktsplanen, år 2008 tagit
fram en utredning om Götalandsbanans sträckning genom Borås, Staden
och järnvägen. Denna utredning syftar till att visa hur Götalandsbanan
skulle kunna passera genom staden på ett sätt som är positivt för stadens
utveckling, med utgångspunkt att behålla ett centralt stationsläge. Olika
sträckningar för Götalandsbanan beskrivs i utredningen tillsammans med
utformningsförslag av den nya stationen.

4.2.2 Regional utveckling
Västra Götalandsregionen har tagit fram en strategi Västra Götaland
2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020,
antagen av regionfullmäktige 2013-09-24, som beskriver hur Västra
Götalandsregionen ska utvecklas. Strategin ska samtidigt ligga till grund
för att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet i Västra
Götaland. I strategin anges att regionen gemensamt ska arbeta för fler
jobb, minskat utanförskap och minskad segregation, en uthållig och mer
hållbar tillväxt samt ökad delaktighet och kreativitet. Vidare beskrivs
att klimatpåverkan ska begränsa, fler invånare ska ges tillgång till bättre
kommunikationer och det ska arbetas för jämställdhet mellan män och
kvinnor i utbildning och arbetsliv. Avslutningsvis anges att hela Västra
Götaland ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Strategin omfattar
fyra handlingsprogram med följande olika inriktningar: infrastruktur,
forskning, klimat och kultur.

övErsIKtspLANENs huvuDfråGor
ÖP06, översiktsplan för Borås Stad
Antagen av Kommunfullmäktige 1 juni 2006

övErsIKtspLANENs huvuDfråGor
ÖP06, översiktsplan för Borås Stad

Figur 4.8 Pågående planarbeten och nybyggnation i Borås kommun sker i ett stråk från norr till väster,
orange linje. Gröna ytor motsvarar Borås Stads pågående detaljplaner. (Källa: Borås Stad 2015-12-22)
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Antagen av Kommunfullmäktige
1 juni 2006
Figur 4.7 Borås Stads kommuntäckande
karta

Boråsregionen, med Borås som nav, har varit delaktiga i arbetet med
framtagande av strategin ovan. Boråsregionens arbetar för att utveckla
en region som är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som
kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår omvärld. Att
regionen utvecklas till ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta
och leva ett gott liv i. Via Boråsregionens arbete tillvaratas deltagande
kommuners gemensamma intressen i frågor om tillväxt och regional
utveckling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering,
utbildning samt social välfärd och hälsa.

Figur 4.9 Borås är centrum i en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framför allt
kommuner i Sjuhärad/Boråsregionen. Med en ny höghastighetsjärnväg Göteborg-BoråsJönköping finns möjlighet att vidga och integrera Borås arbetsmarknadsregion med närliggande regioner (Källa: Borås Stad, 2016-01-29)
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4.3 Byggnadstekniska förutsättningar
I detta avsnittet beskrivs utredningsområdets byggnadstekniska
förutsättningar med avseende på geologi, hydrogeologi, byggnadsverk och
anpassning till framtida klimatförändringar.

4.3.1 Geologi
Berggrunden inom utredningsområdet domineras av heterogena
granitoida gnejser samt metabasiter. Metabasiterna förekommer både som
stora och små linser i gnejserna samt som större bergartsenheter, främst
öster om Borås.
Då berggrunden inom området är veckad varierar gnejsighetens
orientering. Generellt är den dock vanligen flack med en stupning på
cirka 10-30 grader. Gnejsighetens orientering samt storskaliga strukturer
i form av sprickzoner och sprickdalar avspeglas i områdets topografi
med sjösystem. De dominerande strukturerna är främst orienterade i
nordvästliga-sydöstliga och nordöstliga-sydvästliga riktningar samt i
mindre omfattning i nord-sydlig riktning.
Vid Bollebygd, i Nolåns och Söråns dalgång, utgörs jordlagerföljden
generellt av ett upp till tio meter mäktigt lager med svallsediment (i
huvudsak sand och silt) ovanpå ett lager med siltig lera med silt- och
sandskikt. Leran vilar i regel på ett lager av friktionsjord på berg.
Lermäktigheterna varierar här mellan cirka 5-50 meter. I lerlagret finns
också tjockare silt- och sandlager insprängt. I dalgången varierar djup
till berg mellan cirka 10-80 meter, se figur 4.10. Till följd av de branta
slänterna längs Nolån och Sörån har ett antal ras eller skred inträffat.
Rasen har generellt varit relativt grunda och har inte nämnvärt påverkat
marken ovan släntkrön. Längs åarnas strandkanter pågår kraftig erosion,
främst i ytterkurvorna till åarna. Lerlagren i dalgången är i allmänhet
relativt fasta och bedöms vara mindre sättningskänsliga.
Området mellan Bollebygd och Borås utgörs av berg i dagen eller ett
tunt jordtäcke ovan berg, upp till fem meter. I lägre liggande partier i
terrängen och vid vattendrag förekommer organisk jord ovan moränen.
Det finns även flera större sammanhängande torvmossområden. Vid
Viareds industriområde ligger Viaredsdrumlinen. Det är en ganska flack
och ursprungligen cirka tre kilometer lång och cirka 400 meter bred
drumlin med blockfattig morän och med ett jorddjup upptill cirka 15 meter.
Drumlinen kan enligt undersökningar vara svårschaktad och flytbenägen i
vattenmättat tillstånd. Flytsand har påträffats i området.
Inom Borås påträffas generellt isälvsavlagringar i form av sand, silt och
grus samt partier med berg i dagen. I Borås varierar jorddjupen mellan 0
och 40 meter eller mer, se figur 4.11. För att frigöra mer mark inom Borås
har Viskan grävts om och rätats ut, bland annat vid kraftvärmeverket
i norra delen av Borås. Inom detta område påträffas även löst lagrade

svämsediment i form av silt och lera i anslutning till den ursprungliga
åfåran. Den ursprungliga åfåran är idag utfylld med massor av okänt slag.
Mycket begränsade partier med lera och torv har påträffats i anslutning till
Viskans dalgång och på ett fåtal ställen har stabilitetssituationen bedömts
vara känslig. Ett av dessa ställen är längs den västra stranden av Viskan,
där Lillån ansluter till Viskan. Jordlagren öster om Borås centrum, även
utmed Lillån, utgörs av fast lagrad morän i större sammanhållande lager
och partier med berg i dagen. I övrigt liknar området öster om Borås
området mellan Bollebygd och Borås men med större skillnad i topografi.

4.3.2 Hydrogeologi
Utredningsområdet kan från ett hydrogeologiskt perspektiv betraktas i
fem delområden; Nolåns och Söråns gemensamma dalgång, höjdområdet
mellan Bollebygd och Borås, Borås tätort, höjdområdet öster om Borås
samt underliggande berggrund. Utredningsområdet är fördelat på Rolfsåns
avrinningsområde med Nolån, Sörån och Viaredssjön samt Viskans
avrinningsområde med Viskan, Västersjön och Bosjön. Ett stort antal
ytvattendrag, såväl stora som små, förekommer inom utredningsområdet.
Nolåns och Söråns dalgång omfattar grundvattenmagasinet Forsa. I
magasinet förekommer tätande ler- och siltskikt, vilket ofta ger upphov till
skilda magasin i ett övre och ett undre magasin. Forsa grundvattenmagasin
används inte för allmänt grundvattenuttag. Grundvattenmagasin
beskrivs mer ingående i avsnittet om yt- och grundvatten, se avsnitt 4.4.9
Naturresurser.
Mellan Bollebygd och Borås finns inga sammanhängande
grundvattenmagasin. Grundvattennivån på sträckan ligger cirka
1,5-3 meter under markytan, utom i kärren och mossarna där
grundvattennivån ligger i marknivå.

Öster om Borås liknar förhållanden de mellan Bollebygd och Borås.
Från geologisk kartering görs bedömningen att underliggande berggrund
har normala vattenförande egenskaper men med strukturer som kan vara
mycket vattenförande. I nära nord-sydlig riktning förekommer sprickdalar
som kan vara öppna och mycket vattenförande.
Årsmedelvärdet för nederbörden inom det aktuella området är enligt
SMHI 1000 millimeter. Av den totala nederbörden avdunstar ungefär
500 millimeter, vilket ger att de kvarvarande 500 millimeter/år utgör
avrinnande yt- och grundvatten. Avrinningen varierar inom området,
främst med avseende på marklutning, jordarter och jordlagrens mäktighet.

4.3.3 Byggnadsverk
De byggnadsverk som bedöms kunna komma att påverkas av
höghastighetsjärnvägen finns främst längs den norra och nordvästra
gränsen av utredningsområdet, i anslutning till väg 40 och i nära
anslutning till Borås tätort.
Genom Borås finns flera stora broar inom tätorten, bland annat längs
väg 40. En av broarna längs väg 40 är en lång pålgrundlagd bro sydväst om
befintlig station. Längs ny väg 27 har ett antal broar uppförts i samband
med utbyggnad av ny vägsträckning, bland annat en bågbro över Viskan.
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Figur 4.10 Djup till berg i Bollebygd
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I Borås tätort ligger grundvattennivån cirka tre meter under befintlig
markyta. Jordlagren utgörs av isälvssediment, som generellt är
grova och mycket vattenförande. Närheten till Viskan innebär att
isälvssedimenten står i hydraulisk kontakt med Viskan och normalt sker
ett grundvattenflöde till Viskan.
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Figur 4.12 Geologiska förutsättningar inom utredningsområdet
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Ökad framtida nederbörd, upp till 20-30%, kommer att ställa högre krav
på avvattningsbehovet och behov av fördröjningsåtgärder.
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Figur 4.14 Målpunkter inom utredningsområdet

Högskolan i Borås ligger centralt i staden och har cirka 13 00 registrerade
studenter. Skolan är framförallt känd för sina textilutbildningar samt
utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap.
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Trandared

Kristineberg

Södra Älvsborgs Sjukhus, som är en stor arbetsgivare i Borås, ligger i östra
delen av staden. Inom Viareds verksamhetsområde finns också ett flertal
större arbetsgivare.
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Hulta

Göta

Populära besöksmål i Borås är Stadsparksbadet, Simonsland med bland
annat Navet Science center, Borås Djurpark, Borås Arena och Knalleland.
Stadsparksbadet och Navet Science center ligger centralt i Borås. Borås
Arena ligger i norra delen av staden och ryms inom området Knalleland.
Borås Djurpark ligger i närheten av Knalleland och är en välbesökt
djurpark och en viktig målpunkt för nöjen.

Figur 4.13 Viareds verksamhetsområde

Östermalm

10

Viared

Utredningsområde

Målpunkter i Borås redovisas i figur 4.14. Kring Stora torget, som anses
vara Borås centrum, finns många butiker och restauranger. Centralt i
Borås finns också ett flertal målpunkter för service, bland annat Stadshuset,
Polishuset och Stadsbiblioteket. Carolikyrkan, som är Borås äldsta
byggnad, ligger strax norr om Stora torget.
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Viareds verksamhetsområde, väster om Borås, är det största
verksamhetsområdet inom utredningsområdet. Verksamhetsområden
finns även insprängda inom Borås tätort. Vid Bollebygd är verksamheterna
koncentrerade till området Rinna-Grönkullen, norr om väg 40.
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Öppna grundvattenmagasin som kan antas stå i kontakt med
ytvattenflöden, såsom isälvsavlagringen i Borås, kan sannolikt komma
att påverkas genom höjda grundvattennivåer orsakat av både ökad
grundvattenbildning men även höjda vattennivåer i ytvattenflödena
såsom Viskan eller Lillån. Förändringen i grundvattennivå bedöms som
betydligt mindre än motsvarande bedömda framtida nivåförändring i
ytvattendragen.
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Bollebygds tätort ligger som tidigare nämnts utanför utredningsområdet.
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präglas, liksom för Bollebygd, av villaområden och flerbostadshus.
Borås Stad har sin tyngdpunkt i den större tätorten som breder ut sig på
ömse sidor om väg 40. Tätorten omgärdas av fyra kransorter som ligger
utanför utredningsområdet. Dessa är Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och
Sandared. Inom utredningsområdet finns tätorten Gånghester samt ett
antal områden med samlad bebyggelse, däribland Lilla Bosnäs, Funningen,
Rysshagen, Tosseryd och Hälasjöområdet (sydöst om Viared). I övrigt
präglas bebyggelsestrukturen i östra delarna av utredningsområdet av
spridd bebyggelse.
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4.4.1 Bebyggelse och verksamheter
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Ökande flöden i vattendrag innebär en ökad risk för översvämningar som
kan medföra ras, skred och erosioner. I en översvämningskartering utförd
för bland annat Viskan och Lillån framgår att skillnaden mellan dagens och
framtida 100-årsflöde maximalt beräknas uppgå till några decimeter för
Viskan och för Lillån oförändrat eller någon decimeters skillnad.
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Ändrade klimatförhållanden kan innebära följder i form av ökande flöden i
vattendrag, ändrade grundvattennivåer och ökning av mängden nederbörd.
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4.3.4 Anpassning till framtida klimatförändringar

I detta avsnitt behandlas och beskrivs de intressen och aspekter att ta
hänsyn till inom utredningsområdet, såsom bebyggelse och verksamheter,
befolkning, sysselsättning och arbetspendling, befintligt transportsystem,
skyddade områden respektive miljöförutsättningar. Mer detaljerad
beskrivning av utredningsområdets miljöförutsättningar finns i
miljökonsekvensbeskrivningen.
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Över befintligt stationsområde i Borås går idag Centralbron som
tillsammans med två järnvägsbroar över Magasinsgatan strax norr om
stationsområdet binder ihop stadsdelarna nordväst om stationen med de
centrala delarna. Det finns också ett flertal mindre broar (vägbroar över
järnväg eller järnvägsbroar över väg) vid korsningar med lokalgator i Borås.

Figur 4.15 Simonsland (till vänster) och Högskolan i Borås (till höger)

Borås Stad och Bollebygds kommun ingår i Boråsregionen, som även
omfattar kommunerna Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn, Varberg och Vårgårda. Totalt omfattar Boråsregionen
280 000 invånare.
I Bollebygds kommun bor cirka 8 700 invånare (2014-12-31) varav cirka
4 200 invånare i huvudorten. Utöver huvudorten finns tre tätorter inom
kommunen. I Olsfors bor cirka 650 personer, i Töllsjö cirka 350 personer
och i Hultafors cirka 300 personer. Huvudorten och de tre tätorterna
är belägna norr om väg 40 och därmed utanför utredningsområdet.
I Rävlanda tätort, strax väster om utredningsområdet, bor cirka
2 000 invånare (2014-12-31).

Borås är den till invånarantal största kommunen inom Boråsregionen,
med drygt 107 000 invånare (2014-12-31). Ungefär två tredjedelar, knappt
70 000, av dessa är bosatta i huvudorten och ytterligare en fjärdedel inom
kommunens övriga tätorter, se figur 4.16. De största tätorterna är Fristad
med cirka 5 000 invånare, Viskafors med cirka 3 800 invånare, Dalsjöfors
med cirka 3 500 invånare, Sandared med cirka 3 200 invånare och
Sjömarken med knappt 2 900 invånare. Antal boende per område i Borås
redovisas i figur 4.18.
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4.4.2 Befolkning
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Både Borås Stad och Bollebygds kommun har haft en positiv
befolkningsutveckling de senaste tio åren, se figur 4.17.
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Figur 4.18 Antal boende per område (Källa: Borås Stad)
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Figur 4.16 Befolkning i huvudort, tätort, småort och övrig kommun år 2014 (Källa: SCB)
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Figur 4.17 Befolkningsutveckling per kommun 2004-2014 (Källa: SCB)
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4.4.3 Sysselsättning och arbetspendling
Bollebygds kommun är idag en utpendlarkommun. Det kan, utifrån figur
4.19, konstateras att antal utpendlare är fler än både inpendlare och de
som bor och arbetar i kommunen. Från Bollebygd sker drygt 50% av
utpendlingen till Göteborg, Mölndal och Härryda och drygt 32% till Borås.
Invånarna i Borås Stad bor och arbetar till största delen inom kommunen,
se figur 4.19. Inpendlingen är större än utpendlingen. Knappt 30 %
av inpendlingen till Borås sker ifrån Bollebygd, Härryda, Mölndal och
Göteborg.
Stora arbetsgivare inom Borås Stad är kommunen, Ericsson, Ellos,
Högskolan och Västra Götalandsregionen som bland annat omfattar Södra
Älvsborgs Sjukhus. Antal sysselsatta per område i Borås redovisas i figur
4.20.
Pendlingen mellan Bollebygd och Borås samt Göteborg, Mölndal, Härryda
och övriga riket framgår av figur 4.21.
Klinten

Kommun

Inpendlare

Utpendlare

Bor och arbetar
i kommunen

Summa

Bollebygd

1 163

2 893

1 513

5 569

Män

680

1 549

770

2 999

Kvinnor

483

1 344

743

2 570

Borås

12 659

8 128

42 528

63 315

Män

6 412

5 195

21 159

32 766

Kvinnor
6 247
2 933
21 369
30 549
Figur 4.19 Statistik för in- och utpendling samt antal förvärvsarbetare som bor och arbetar inom
respektive kommun år 2013 (Källa: SCB)
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Figur 4.21 Statistik för in- och utpendling per vardagsdygn, avser antal förvärvsarbetande pendlare över
kommungräns år 2013 (Källa: SCB)
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Figur 4.20 Antal sysselsatta per område (Källa: Borås Stad)

24

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, SAMRÅDSHANDLING

Järnvägssystem

Till den centralt belägna stationen i Borås ansluter tre järnvägar. Dessa
är Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan. Järnvägarna
är enkelspåriga och kurviga med låg hastighet. Det innebär begränsat
trafikutbud med låg turtäthet och förhållandevis långa restider. För att
tillgodose behovet av resande mellan Göteborg och Borås trafikerar idag
tät busstrafik parallellt med tågtrafiken.

Huvudrelationerna för dagens järnvägssystem genom Borås är:

En jämförelse av restider och turtäthet har gjorts för tåg, buss och bil på
sträckan Göteborg till Borås, se figur 4.22. Restidskvoten för sträckan
Göteborg-Borås är över 1,2 för både tåg och buss. Detta kan jämföras
med Västtrafiks mål att restidskvoten med buss ska vara högst 1,3, för
expressbuss 1,2 och för tåg 0,8.
Restidskvot motsvarar förhållandet, kvoten, mellan tiden det tar att resa
med kollektivtrafik respektive med bil. Exempelvis innebär en resa med
kollaktivtrafiken på 60 minuter jämfört med en resa ned bil på 50 min en
restidskvot på 1,2, vilket innebär att redan med kollaktivtrafiken tar 20%
längre tid än motsvarande med bil.

Restid (min)

Antal turer, vardag

Restidskvot

Tåg (Västtåg)

61-68

9

1,4-1,6

Tåg (SJ)

52-57

4

1,2-1,3

Buss (linje 100)

60

80

1,4

Bil

43

-

-

Figur 4.22 Trafikering Göteborg-Borås. (Källor: Google Maps, Samtrafiken, Västtrafik)

•

Göteborg-Borås-Värnamo-Alvesta-Växjö-Emmaboda-Karlskrona/
Kalmar (Kust till kustbanan)

•

Borås-Herrljunga-Uddevalla (Älvsborgsbanan)

•

Varberg-Borås (Viskadalsbanan)

I figur 4.24 redovisas ankomster och avgångar för persontåg på respektive
linje som trafikerar järnvägssystemet till och från Borås.
Kust till kustbanan
Kust till kustbanan sträcker sig mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona
och är ungefär 350 kilometer lång. Järnvägen är enkelspårig och trafikeras
av både person- och godståg. Kust till kustbanan har varierande standard
mellan Göteborg och Borås. Hastigheterna varierar i regel mellan 100 och
140 kilometer/timme. Väster om stationen i Borås finns den så kallade

”hästskon” där järnvägen har låg standard med små radier. På denna
sträcka är den maximala hastigheten låg, 60 kilometer/timme.
På sträckan mellan Göteborg och Borås trafikeras Kust till kustbanan av
36 tåg/dygn, fördelat på 26 persontåg och 10 godståg. Öster om Borås
trafikerar åtta persontåg och ungefär lika många godståg per dygn. Baserat
på Trafikverkets kapacitetsbedömningar för befintligt järnvägsnät har
sträckan mellan Göteborg och Borås medelstora kapacitetsbegränsningar.
Österut har järnvägen små eller inga kapacitetsbegränsningar.
Mellan Bollebygd och Borås finns idag 24 plankorsningar mellan Kust till
kustbanan och väg eller gång- och cykelväg. Ungefär två tredjedelar av
korsningarna är skyddade med hel- eller halvbommar inklusive ljud- och
ljusanläggning. Resterande plankorsningar är främst gång- och cykelvägar
med ljus- och/eller ljudsignal samt gångfålla. Utmed sträckan finns även
25 planskilda korsningar, där vägar eller gång- och cykelvägar korsar
järnvägen på bro alternativt i tunnel.

Uddevalla-Varberg

Uddevalla-Varberg

Varberg-Uddevalla

Varberg-Uddevalla

Kalmar-Göteborg

Kalmar-Göteborg

Göteborg-Kalmar

Göteborg-Kalmar

Borås-Göteborg

Borås-Göteborg

Göteborg-Borås

Göteborg-Borås

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00
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Figur 4.24 Ankomster (trianglar) och avgångar (cirklar) i Borås, vardagar (Källa: Västtrafik, Samtrafiken)

Figur 4.23 Befintlig station i Borås
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Älvsborgsbanan
Älvsborgsbanan sträcker sig mellan Borås och Uddevalla via Herrljunga,
Öxnered och Vänersborg och är 133 kilometer lång. Järnvägen är
enkelspårig och trafikeras av både person- och godståg. Till stora delar
har järnvägen låg standard. Mellan Borås och Herrljunga är högsta
hastighet 110 kilometer/timme. Mellan Herrljunga och Uddevalla varierar
hastigheten mellan 110 och 160 kilometer/timme.
Älvsborgsbanan trafikeras främst av regionala persontåg. Ett tåg om dagen
trafikerar mellan Uddevalla och Herrljunga och fortsätter till Stockholm
på Västra stambanan. Älvborgsbanan trafikeras av 27 persontåg/dygn.
Godstågstrafiken på Älvsborgsbanan är begränsad till ett fåtal per vecka.
Baserat på Trafikverkets kapacitetsbedömningar för befintligt järnvägsnät
har Älvsborgsbanan små eller inga kapacitetsbegränsningar.
Figur 4.26 Dagens järnvägssystem vid Bollebygd

Viskadalsbanan
Viskadalsbanan sträcker sig från Borås via Kinna till Varberg och är 84
kilometer lång. Järnvägen är enkelspårig och trafikeras av både personoch godståg. Järnvägen har till viss del upprustats under senare år men har
fortsatt låg standard på delen Skene-Varberg. Dagens hastigheter varierar
mestadels mellan 100-110 kilometer/timme, med lokala nedsättningar ned
till 40 kilometer/timme.
På järnvägen går främst regionala persontåg. Viskadalsbanan trafikeras av
20-22 persontåg/dygn. Godstågstrafiken på Viskadalsbanan är begränsad
till ett fåtal tåg per vecka. Baserat på Trafikverkets kapacitetsbedömningar
för befintligt järnvägsnät har Viskadalsbanan små eller inga
kapacitetsbegränsningar.

Figur 4.27 Dagens järnvägssystem genom Borås
Figur 4.25 Älvsborgsbanan och Kust till kustbanan, nordost om befintlig station
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Vägsystem
Väg 40 sträcker sig mellan Göteborg och Västervik via Borås, se figur
4.28-4.30. Genom utredningsområdet är vägen fyrfilig med högsta tillåtna
hastighet på 110 kilometer/timme. Genom Borås är hastigheten sänkt till
70 kilometer/timme. Vägen passerar genom tätorten mestadels i upphöjt
läge och nära omgivande bebyggelse. Både öster och väster om Borås går
väg 40 till stor del i skogslandskap. Trafikmängden varierar från cirka 50
000 fordon/dygn närmast Göteborg till 20 000 fordon/dygn vid Bollebygd.
I Borås överstiger trafikmängden 30 000 fordon/dygn. Öster om Borås
är trafikmängden åter igen lägre, knappt 20 000 fordon/dygn. Den tunga
trafiken står för cirka 10 % av trafiken. Trafikmängderna uppmättes år 2011
av Trafikverket.
Från väg 40 går ett antal vägar söderut genom utredningsområdet.
Dessa utgörs av väg 1627, från Grönkullemotet öster om Bollebygd,
med avstickaren väg 1629, och väg 1637 söderut från Viareds
verksamhetsområde. Trafikmängden på dessa vägar varierar mellan några
hundra upp till cirka 1200 fordon/dygn, uppmätt år 2008.

Figur 4.28 Vägsystemet vid Bollebygd med vägnummer och trafikmängd,
angiven som totalt antal fordon/dygn, inom parentes anges mätåret för
trafikmängderna (Källa: Trafikverket)

Figur 4.29 Väg 40

Flera vägar går söderut även från väg 40 inom centrala Borås. Dessa är väg
27, väg 41, väg 1610, väg 1640 och väg 1700.
Väg 27 går åt sydöst mot Tranemo, Svenljunga, Värnamo och vidare mot
Karlskrona. Trafikmängden uppmättes år 2010 till cirka 8-10 000 fordon/
dygn närmast Borås. Väg 41 går söderut i Viskadalen, mot Varberg.
Trafikmängden uppmättes år 2010 till cirka 8 600 fordon/dygn söder
om korsningen med väg 27. En ny sträckning av väg 27 öppnades för
trafik i september år 2015. Den nya delen av väg 27 sträcker sig mellan
Viaredsmotet, vid väg 40, och Kråkered, vid korsningen mellan väg 41 och
väg 27. I och med öppnandet av den nya vägen avlastas Borås tätort och
Annelundsmotet från genomfartstrafik mellan väg 40 och väg 27. På den
före detta gemensamma delen för väg 27 och 41 in mot Borås uppmättes
trafikmängden till cirka 26 000 fordon/dygn år 2011, närmast väg 40. Nya
trafikmätningar har inte utförts sedan väg 27 öppnades.
Väg 1610 går söderut, delvis parallellt med Viskadalsbanan, mot Viskafors
medan väg 1640 går mot Lilla Bosnäs. Trafikmängden uppgår till knappt
4 000 fordon/dygn respektive cirka 1 300 fordon/dygn, uppmätt år 2004
respektive år 2008. Väg 1700 går österut, från väg 41, mot samhällena
Gånghester, Målsryd och Dalsjöfors. Trafikmängden uppgår till mellan
7-9 300 fordon/dygn, uppmätt år 2009.
Norrut från Borås går väg 42 mot Vårgårda och Trollhättan respektive väg
180 mot Alingsås.
Vägsystemet inom Borås tätort samlas framförallt i två trafikplatser
vid väg 40, Brodalsmotet i anslutning till befintligt stationsläge och
Annelundsmotet, cirka 800 meter längre österut.

Figur 4.30 Vägsystemet genom och kring Borås med vägnummer och trafikmängd, angiven som totalt antal fordon/dygn, inom parentes anges mätåret för trafikmängderna
(Källa Trafikverket)
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4.4.5 Skyddade områden
I detta avsnitt redogörs kort för de riksintressen samt andra lagskyddade
områden som återfinns inom utredningsområdet.
Med riksintressen avses ett mark- eller vattenområde eller enstaka objekt
som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada värdet.
Riksintressen är skyddade enligt hushållningsbestämmelserna i 3:e och 4:e
kapitlet i miljöbalken och är viktiga ur nationell synpunkt. Riksintressena
får inte skadas påtagligt av exempelvis nya byggprojekt och kommunerna
ska i sina översiktsplaner visa hur riksintressena tas till vara.
Inom utredningsområdet finns flera befintliga riksintressen för
kommunikation utpekade. Dessa är väg 40, väg 27, väg 41, väg 42, Kust till
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan.
Riksintresse för framtida järnväg Bollebygd-Borås har utpekats
i hela utredningsområdets norra del fram till, och förbi, Viareds
verksamhetsområde, där riksintresse för framtida järnväg Linköping-Borås
utgör i stort sett hela utredningsområdet.
Vid Bråt inom Borås Stad ligger ett militärt övningsfält med skjutbanor
som idag utgör ett öppet, det vill säga ej sekretessbelagt, riksintresse för
försvarsmakten.
Inom utredningsområdet finns inga riksintressen för friluftsliv, naturmiljö,
kulturmiljö, energiproduktion eller värdefulla ämnen och mineraler. Inte
heller finns några Natura 2000-områden.

Därutöver finns skyddade arter. Beskrivningar av naturreservat,
biotopskyddsområden, strandskyddsområden, generellt biotopskydd,
naturminnet, vattenskyddsområdet, fornlämningar och byggnadsminnen
respektive skyddade arter finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
Borås Stad planerar att göra ett kommunalt naturreservat av delar av
naturområdet Osdal-Bråt längs Viskan.

4.4.6 Bevarandevärden
Bevarandevärden omfattar landskaps- och stadsbild, naturmiljö,
kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv. För utförligare
information om utredningsområdets bevarandevärden hänvisas till
miljökonsekvensbeskrivningen.
Landskaps- och stadsbild
Landskapsbilden beskriver visuella upplevelser utifrån en betraktares
synvinkel. Den visuella upplevelsen som landskapet bidrar till (utefter en
översiktlig kartering av landskapskaraktärer) beskrivs nedan. Även visuella
barriärer beskrivs, då dessa har en viktig roll i upplevelsen av landskapet.

Nästkommande övergripande karaktär är det öppna kulturlandskapet. De
stora öppna kulturlandskapen i området är belägna i anslutning till åarna
Söråns och Viskans dalgångar. Landskapet upplevs storskaligt och området
karaktäriseras av ett öppet och mjukt böljande landskap som till största
delen har långa och vida vyer. Detta möjliggör för betraktaren att kunna
läsa av landskapet och få en överblick över det. De öppna kulturlandskapen
är värdefulla då de erbjuder en variation till de uppvuxna skogsområdena.
I dalgångarna finns något glesa trädbevuxna partier som bidrar till att
minska skalan och som avgränsar utblicken. De slingrande vattendragen
skapar en fysisk barriär. Dock upplevs de som ett värdefullt visuellt
element då de förklarar landskapets tillblivelse. Vägstrukturen är modern
och ganska oregelbunden, väg 40 korsar Söråns dalgång och utgör en
stor visuell barriär. Bebyggelsebilden inom landskapstypen domineras av
jordbruksbebyggelse.
I staden är en övergripande karaktär tätortsbebyggelsen. Borås innerstad
kan grovt delas in i två typer av områden, tydliga homogena stadsdelar
och mellanområden, bestående av delvis avrivna äldre industriområden
som bildar mindre tydliga mellanrum. Den inre stadskärnan har en tydligt
avläsbar kvartersindelning med blandad tät stadsbebyggelse omgiven av en
ring av stadsdelar med huvudsakligen bostadsbebyggelse från olika epoker.
De tydliga stadsdelarna är åtskilda av de otydliga stadsrummen som följer
Viskan och olika infrastrukturstråk.

En övergripande karaktär är stora sammanhängande skogsområden med
sjösystem. Landskapstypen består av sammanhängande skogar med små
möjligheter till vyer. Vid passage genom området på vägarna är det främst
den uppvuxna skogen nära vägen som syns. Den stora förekomsten av
sjöar och våtmark är därför värdefull ur visuell synpunkt då de möjliggör
längre vyer och avbrott i den monotona miljö som den uppvuxna skogen
innebär. Den kraftiga topografin i området innebär riktningar i landskapet,
vilka inte tydligt framträder på grund av den täta skogen.

Även randbebyggelsen är en karaktär i staden. Verksamhetsområdet
Viared, längs väg 40, utgör ett stort avbrott i den täta skogen. Den stora
plansprängda ytan skiljer sig markant från områdets omgivande terräng.
Som området ser ut idag ges god överblick men karaktären är likt ett
månlandskap med få eller inga möjligheter till orientering. Runt området

Figur 4.31 Exempel på utredningsområdets skogs- och sjölandskap

Figur 4.32 Rutnätsstaden (till vänster) och exempel på industribyggnad (till höger)

Utöver riksintressen kan andra mark- och vattenområden eller arter ha
bedömts vara så värdefulla att de behöver skyddas, exempelvis genom
naturreservat.
Inom utredningsområdet finns följande skyddade områden:

28

•

Naturreservat Älmås

•

Naturreservat Lindåsabäcken

•

Biotopskyddsområde Funningen

•

Biotopskyddsområde Rävsrydsskogen

•

Flertalet strandskyddsområden

•

Flertalet småbiotoper i jordbruksmark omfattade av det generella
biotopskyddet

•

Vattenskyddsområde Öresjö

•

Flertalet fornlämningar

•

Byggnadsminnena Borås station samt biografen Röda Kvarn

•

Naturminne, ek vid Tosseryd
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Visuella barriärer i utredningsområdet är de stora vägarna, väg 40 och
väg 27, Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan som
går genom området, samt kraftledningsgatorna i området. Genom
skogsområden är de visuella barriärerna främst tydliga på nära håll medan
de i öppna områden med längre vyer blir mer påtagliga även på längre håll.
Naturmiljö
Naturmiljön inom utredningsområdet utgörs av ett kuperat
sprickdalslandskap som till största delen utgörs av skogsmark. Landskapet
mellan Bollebygd och Borås är kuperat och inslagen av sjöar och våtmarker
är stort. Den vanligaste skogstypen är granskog med inslag av tall och
björk, men det finns också rena tallskogar. Blandningen av skogar, sjöar,
myrar och bäckraviner och ett småskaligt odlingslandskap ger området en
mosaikartad karaktär.

vattendrag, i mosskanter, i anslutning till källpåverkad mark eller vid
igenväxande kulturmarker. Fuktigt lokalklimat, inslag av lövträd och
frånvaro av skogsbruk är faktorer som bidrar till att skapa en mer artrik
barrskogsmiljö.

ofta ugglor, tjäder, spillkråka, gök och en artrik småfågelfauna. Mossarnas
sjöar och gölar är ofta biologiskt intressanta. Här brukar floran vara lite
mer artrik och det finns också förutsättningar för ett rikt insektsliv och
många fågelarter.

Lövskogarna inom utredningsområdet utgör delvis rester av det stora
ädellövskogsområde som en gång bredde ut sig över landskapet under
brons- och järnåldern. Lövskogar med höga biologiska värden återfinns
till största delen i anslutning till kulturlandskap. Arter knutna till gamla
och grova träd har kunnat leva kvar även under perioder då lövskogarna
öppnades upp till slåtter- och betesmarker. Större sammanhängande
lövskogar utgörs inom utredningsområdet främst av ek, men i vissa
fall även av bok. I äldre ek- och bokskogar återfinns rika kärlväxt- och
kryptogamfloror och ofta också ett rikt fågelliv.

Kulturmiljö
Huvuddelen av jordbruksmiljöerna inom utredningsområdet präglas av
skogsbygdens typiska småskaliga inägomarker. På dessa finns ett delvis
stort inslag av synliga äldre strukturer i form av framför allt fossil (det
vill säga varaktigt övergiven) åkermark från olika tidsperioder, äldre
jordbruksbebyggelse och naturbetesmarker, inte sällan omramade av
stengärdesgårdar. De mest värdefulla bland tidigare kända områden utgörs
av naturreservatet Älmås söder om Borås och Upptröst i skogsbygden
i väster. I den västra skogsbygden finns emellertid flera tidigare inte
uppmärksammade miljöer, som exempelvis Låddekärrsbu. I sjöbygden
finns ett liknande, mycket innehållsrikt och välhävdat odlingslandskap vid
Yttre Näs.

En stor del av utredningsområdets naturvärden är knutna till
kulturlandskapet. Här finns ängar och betesmarker med rik flora,
lövdungar med grova träd och sällsynta kryptogamer samt värdefulla
småbiotoper i form av åkerholmar, öppna diken och dammar. Stenmurar
och odlingsrösen är viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar till
att skapa en tilltalande landskapsbild. Även i ett internationellt perspektiv
har Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade stenmurslandskap
få motsvarigheter. Områdets mest värdefulla odlingslandskap utgörs av
småskaliga odlingsmarker med ängar och naturbetesmark vid mindre
gårdar i skogsbygd, exempelvis vid Låddekärrsbu, Upptröst och Älmås.

Barrskog, och då i synnerhet granskog, täcker stora delar av
utredningsområdet. Stora sammanhängande barrskogsmiljöer med höga
naturvärden är ovanliga i området. Intressanta barrskogsmiljöer utgörs
främst av relativt små restområden, som ofta är så kallade nyckelbiotoper.
Dessa kan återfinnas i djupa, fuktiga raviner, i bergbranter, utmed

De värdefullaste våtmarkerna inom utredningsområdet utgörs av de stora
orörda mossarna. De stora öppna mossarna är det närmaste vildmark man
kan komma i dessa delar av landet. I mossarnas kantskogar förkommer

Figur 4.33 Naturresevat Älmås

Figur 4.34 Upptröst
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reser sig skogsbeklädda höjder och kontrasten mot det plansprängda
området är stor. Den del av verksamhetsområdet som redan är bebyggd
är ett sedvanligt verksamhetsområde med stora byggnader med platta tak,
stora parkeringsytor och raka vägar. I det befintliga verksamhetsområdet
är dock delar av ursprunglig natur bevarad, och det finns även
nivåskillnader inom området som kommer av den ursprungliga topografin.
Detta gör att det befintliga verksamhetsområdet trots sin storskalighet har
en förankring i landskapet.

I Borås stad finns ett drygt trettiotal kulturmiljöer som speglar allt i från
den ursprungliga rutnätsstaden som anlades på 1600-talet till 1960-talets
punkthus. Karaktäristiskt för Borås är industriområdena från 1800-talet
som växte upp utmed Viskan och järnvägen.

Figur 4.35 Låddekärrsbu
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Rekreation och friluftsliv
Bollekollen är en skid- och downhillanläggning som ligger söder om väg 40
vid Bollebygd. Inom utredningsområdets finns ett antal sjöar. Flertalet av
dessa sjöar är utpekade som intresse för fritidsfiske av Bollebygds kommun
och Borås Stad.

Figur 4.36 Bollekollen

Vid Vannasjön finns en allmän badplats. Kring Pickesjön finns flertalet
grillplatser. Vid Kolbränningen finns en allmän badplats, grillplats samt
ett elljusspår. Stora Transåssjön har anordnad grillplats, vindskydd samt
allmän badplats. Runt sjön löper en promenadslinga. En promenadslinga
finns även vid Osdals mader. Borås Stad planerar att göra naturområdet
vid Osdals mader till ett kommunalt naturreservat. Området är idag
ett välanvänt friluftsområde som nyttjas för bland annat promenader,
ridning, löpning, fågelskådning och hundträning. I anslutning till
naturområdet ligger Borås fältrittklubb som är en av Sveriges ledande
ridsportanläggningar. Mellan Bråt och Dammsedjan ligger Kronängs arena
med fotbollsplaner.
Vid Kypesjöarna finns en allmän badplats, flera grillplatser, vindskydd,
elljusspår samt en friluftsgård. I Brämhult ligger Ymergården där
idrottsklubben Ymer huserar och ett flertal idrottsaktiviteter utövas.
Bland annat ligger Borås skidstadium i anslutning till Ymergården. Kring
Kransmossen finns en friluftsgård, grillplatser, vindskydd samt elljusspår.
Delar av Sjuhäradsleden, som är en del av Europaled 1, och Knalleleden
passerar utredningsområdets nordöstra del. Cykelleden Sjuhäradsrundan
passerar genom utredningsområdet i sydöst.
Vid Simonsland ligger Navet Science center som är ett tekniskt och
naturvetenskapligt center. Norr om Norrmalm ligger Borås djurpark.

4.4.7 Hälsa
Figur 4.37 Vannasjön

Hälsa omfattar buller, vibrationer, stomljud, ljusstörningar, barriärer
för människor, elektromagnetiska fält och lokal luftkvalitet. För
utförligare information om utredningsområdet utifrån hälsa hänvisas till
miljökonsekvensbeskrivningen.
Buller
Buller förekommer inom utredningsområdet idag som följd av trafik på
befintliga järnvägar och vägnätet. Bullernivåerna är starkt kopplade till
trafikmängden och typ av trafik varför större vägar samt järnvägar med
godstrafik innebär större bullerspridning. Borås tätort är till stor del
påverkat av buller medan det inom utredningsområdet väster och öster om
Borås återfinns områden som kan kategoriseras som tysta områden. Längs
utredningsområdet norra gräns går väg 40 som är en påtaglig bullerkälla.

Figur 4.38 Del av Simonsland
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Vibrationer
Inom utredningsområdet föreligger risk för vibrationer i nära anslutning
till befintliga järnvägar och vägnätet. Utbredningen av vibrationer är
svår att bedöma då det kan variera från byggnad till byggnad beroende
på trafikmängd och typ av trafik respektive egenskaperna hos respektive
byggnad, i form av grundläggning och konstruktion.
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Stomljud
Liksom för vibrationer föreligger risk för stomljud inom
utredningsområdet i nära anslutning till befintliga järnvägar och vägnätet.
Risken för stomljud föreligger särskilt i anslutning till tunnlar men även
vid byggnader anlagda på berg eller byggnader som är sammankopplade
med betongtunnlar. Utbredningen av stomljud är också svår att bedöma
då det kan variera från byggnad till byggnad beroende på framför allt
egenskaperna hos respektive byggnad, i form av grundläggning och
konstruktion.
Ljusstörningar
Inom utredningsområdet finns nattlig permanent utomhusbelysning i
Borås samt vid några av de mindre samhällena. Väg 41 är belyst från Borås
och ner till korsningen med väg 27. Belysning saknas längs merparten av
väg 40, väg 41 och väg 27 utanför Borås närområde. Längs de stora vägarna
lyses omgivningen upp av förbipasserande bilar. Denna belysning är
rörlig och kommer och går med källan. Samma sak gäller längs befintliga
järnvägar. Sammantaget kan sägas att bortsett från Borås och längs med
järnvägar och större vägar är merparten av utredningsområdet mörkt
nattetid.
Barriärer för människor
Inom utredningsområdet utgör väg 40, befintliga järnvägar samt Viskan
barriärer för människor. Påtagligast är påverkan från väg 40 i Borås där
vägen skär rakt igenom staden. Befintliga järnvägar samt Viskan utgör
också barriärer i staden. Befintliga under- och övergångar samt broar
minskar barriärernas påverkan. Trots dessa möjligheter till passage är
de omnämnda barriärerna något som styr människors förflyttning inom
Borås idag.
Elektromagnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppstår kring elektrisk utrustning,
maskiner och anläggningar. Det gemensamma namnet för dessa
fält är elektromagnetiska fält (EMF). Elförsörjning av tåg sker via
kontaktledningar och ett magnetfält skapas runt kontaktledningen.
Magnetfältet är svagt när det inte är något tåg är i närheten men
ökar när tåget passerar, varar några minuter, och är starkast närmast
kontaktledningen. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från järnvägen
(kontaktledningen).
Luftkvalitet lokalt
Varken Bollebygds kommun eller Borås Stad har haft resultat från
mätningar av luftföroreningar som överskridit miljökvalitetsnormer för
utomhusluft som årsmedelvärde. Parametrar som har mäts är kvävedioxid,
svaveldioxid, ozon, bensen och partiklar.

4.4.9 Naturresurser

Området mellan Bollebygd och Borås består främst av naturmark.
Möjliga förorenade områden finns dock sannolikt utmed befintliga
järnvägar och större vägar som väg 40, väg 27 och väg 41. Dessa har
dock inte identifierats i samband med denna lokaliseringsutredning.
Sammanställningen har koncentrerats till Borås där Borås station,
befintliga järnvägar med tillhörande bangård och närområdet har ägnats
mest uppmärksamhet.

Naturresurser omfattar yt- och grundvatten, berg, grus och sand, jakt
och fiske, jord- och skogsbruk samt klimatpåverkan. För utförligare
information om utredningsområdet avseende naturresurser hänvisas till
miljökonsekvensbeskrivningen.

Borås har ett stort antal så kallade MIFO-objekt. MIFO står för Metodik
för Inventering av Förorenade Områden och metoden har tagits fram av
Naturvårdsverket (Rapport 4918). Utifrån MIFO kartläggs och klassas
förorenade områden.
Borås tätort är delvis uppbyggt på utfyllnadsområden där bland annat
småsjöar och Viskans tidigare åfåra fyllts ut. Detaljerna kring utfyllnaderna
är knapphändiga och till största delen helt okända. I samband med
schaktarbeten påträffas då och då dessa utfyllnadsområden. Det går inte
att utesluta att en del av det material som nyttjats för utfyllnaderna utgörs
av avfall från rivningar samt olika industriprocesser, vilka skulle kunna
komma att påträffas vid anläggandet av den nya järnvägen.
Borås har en lång historia som textilcentrum och är känd för sin historiskt
stora textilindustri. Inom hela staden, men främst längs Viskan har det
funnits industrier som till exempel färgerier, garverier och tvätterier. Det
har också funnits gjuterier, verkstäder med mera. Dessa verksamheter har
genererat föroreningar som trikloretylen, halogenerade lösningsmedel,
bensin med mera. Utsläpp från dessa typer av verksamheter utgör oftast
källan till de föroreningar som påträffas inom Borås tätort och i Viskans
sediment. Det uppskattas att det, utöver Viskans sediment, finns flera
hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan behöva
någon form av efterbehandling inom staden.
Inom Borås påträffas ibland klorerade lösningsmedel. Källan tros vara de
gamla industriområdena som ligger eller låg centralt i Borås och där det
var mycket vanligt med kemtvättar.
Strax söder om Borås finns en numer nedlagd deponi, Gässlösa deponi.
Deponin var i drift mellan 1934 och 1994 och består av hushållsavfall och
industriavfall, även farligt avfall.

Yt- och grundvatten
Utredningsområdet berör två huvudavrinningsområden,
avrinningsområde för Rolfsån, vid Bollebygd, samt avrinningsområdet för
Viskan, vid Borås. Utredningsområdet innehåller ett stort antal vattendrag,
sjöar och våtmarker, såväl stora som små. Ett antal av vattendragen
och sjöarna omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Nordöst om
Borås omfattar utredningsområdet delar av vattenskyddsområdet för
Öresjö ytvattentäkt, vilken är Borås Stads dricksvattentäkt. Vid Bollebygd
finns ett grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer
för vatten. Bollebygds grundvattentäkt och reservvattentäkt ligger dock
norr om utredningsområdet. Även i Borås finns ett grundvattenmagasin
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Magasinet nyttjas inte
som dricksvattentäkt idag. Inom utredningsområdet finns ett stort antal
borrade brunnar.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR

4.4.8 Förorenade områden

Figur 4.39 Industribyggnad i anslutning till Viskan

Berg, grus och sand
Inom utredningsområdet finns inga sand- eller grustäkter. Bergtäkt
bedrivs där Viareds verksamhetsområde ska expandera. Ingen större
torvbrytning förekommer inom utredningsområdet. Vid Gånghester finns
en förekomst av morän. Förekomst av grus och sand finns i Borås. Norr om
Borås och söder om Bollebygd finns flera områden med hög bergkvalitet.
Jakt och fiske
Flertalet av sjöarna inom utredningsområdet utgör sjöar för fritidsfiske
och tillgången på fisk är god. Borås stad arrenderar ut cirka 10 000 hektar
mark för jakt till ett flertal jaktlag. Tillgången på vilt är god.
Jord- och skogsbruk
Inom utredningsområdet finns flera områden som är utpekade som
regionalt värdefulla odlingslandskap samt ett område som är utpekat som
ett nationellt värdefullt odlingslandskap. Stora delar av utredningsområdet
består av skogsmark där aktivt skogsbruk bedrivs.

Figur 4.40 Nolån

Klimatpåverkan
Järnvägstrafiken svarar för mindre än en procent av transportsektorns
samlade utsläpp av koldioxid. Det beror dels på att järnvägsnätet
till största delen är elektrifierat, dels på att spårburen trafik har lågt
rullmotstånd och att det då är möjligt att energieffektivt frakta stora
mängder gods och många passagerare samtidigt.
Vid drift har trafiken på järnvägen mycket mindre påverkan på klimatet
än trafik på vägar. Däremot kan anläggandet generera stora utsläpp av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid anläggande av fixerade spår då
andelen betong som nyttjas är stor. Vid anläggandet tillkommer även
utsläpp från masstransporter och övriga maskiner.
Figur 4.41 Viskan
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5 Den framtida järnvägen
I detta kapitel redovisas krav och förutsättningar för den framtida
järnvägens funktion, trafikering och utformning. Krav och förutsättningar
utgår från bland annat från dokumenten Övergripande krav, ny stambana
och Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (TSS) samt det
europeiska kravdokumentet, Teknisk standard för driftkompatibilitet
(TSD).

5.1 Funktion och bytespunkter
För tåg mellan Göteborg och Stockholm finns ett restidskrav på två timmar.
Nedbrutna restidskrav för sträckan Bollebygd-Borås saknas.
Höghastighetsjärnvägen kommer att utformas med två spår mellan
Bollebygd och Borås, och dimensioneras för en hastighet på 320 kilometer/
timme. På en sträcka av maximalt fem kilometer genom Borås kan
hastigheten sänkas till 230 kilometer/timme.
Höghastighetsjärnvägen kommer att utformas som ett separat system.
Ett separat system innebär att det inte kommer att finnas några
kopplingspunkter mellan Götalandsbanan och det övriga järnvägssystemet.
Korsningar mellan järnvägssystemen sker planskilt. Det innebär
att ett och samma tåg inte kommer att kunna trafikera, eller växla
mellan, höghastighetsjärnvägen och det övriga järnvägssystemet på
sträckan mellan Almedal/Göteborg och Järna/Stockholm. Resenärerna
kommer därmed att behöva byta mellan tåg för resa i båda systemen. I
ändpunkterna Almedal och Järna kopplas höghastighetsjärnvägen till det
övriga järnvägssystemet vilket innebär att där finns möjlighet för tåg att
trafikera mellan systemen.
Kopplingspunkter kan eventuellt komma att anläggas av driftstekniska
skäl, för att på så sätt möjliggöra för exempelvis arbetsfordon för
järnvägsunderhåll att komma till och från höghastighetsjärnvägen, eller för
att kunna flytta trasiga tåg från spåren. Kopplingspunkter av driftstekniska
skäl ska generellt sett undvikas längs höghastighetsjärnvägen, men bör
finnas var 30-40 kilometer för att skapa skälig restid för arbetsfordon
till hela höghastighetsjärnvägen. Längs höghastighetsjärnvägen ska
växelförbindelser, kopplingar mellan spår i olika riktningar, finnas
vid stationer. Detta ger möjlighet för tåg, bland annat driftfordon,
att byta mellan spår i olika riktningar och skapar robusthet längs
höghastighetsjärnvägen. För så hög kapacitet som möjligt bör det dock
undvikas att tåg byter mellan spår och trafikerar på spår avsedda för trafik
i motsatt riktning och på så sätt upptar kapacitet, plats på spåren, från
varandra.

finnas för två tåg att vända utan att trafikera på huvudspår avsedda för
trafik i motsatt riktning.
Vid stationen i Borås ska spår för uppställning av tåg, bland annat mellan
högtrafikperioder och under helger, planeras på sådant sätt att tågtrafik
till och från dessa spår sker med så liten påverkan på kapaciteten som
möjligt. Det innebär att uppställningspår ska anläggas så nära stationen
som möjligt.
Utförligare beskrivning av stationerna i Bollebygd och Borås finns i avsnitt
6.2.1.
Eftersom hela höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm
inte kommer att byggas ut samtidigt finns möjlighet att, för delen mellan
Göteborg och Borås, provisoriskt ansluta till den befintliga stationen
i Borås. I de fall en provisorisk anslutning till befintlig station inte är
möjlig eller kostnadsmässigt rimlig att anlägga, byggs ny station på
höghastighetsjärnvägen även för utbyggnad av delen mellan Göteborg och
Borås.

Figur 5.1 Befintlig station i Borås

Bytespunkter
Som följd av att höghastighetsjärnvägen byggs som ett separat system är
effektiva byten vid stationerna till och från anslutande trafik av yttersta
vikt. Snabba byten är en av grundförutsättningarna för tågets attraktivitet.
Utgångspunkten för planering av Götalandsbanan är att skapa
förutsättningar för attraktiva resecentrum i Bollebygd och Borås. Samtidigt
är det viktigt att stationerna lokaliseras, utformas och dimensioneras för
att de ska bidra till att attrahera så många resenärer som möjligt till tågen.
Från marknads- och resenärssynpunkt har stationerna en mycket viktig
funktion som bytespunkt där tågresenärerna måste kunna byta till och från
andra trafikslag.

Station är det vi i dagligt tal kallar en plats på järnvägssträckan där
passagerare kan kliva av eller på tåg.
Bytespunkt är en plats med möjlighet till byten mellan olika transportslag.
Resecentrum är en större bytespunkt med till exempel caféer och butiker,
som också har en väsentlig samhällsfunktion genom sin koppling till den
omgivande stadsmiljön.
Kopplingspunkt är en plats där två järnvägar kopplas samman via växlar för
att tåg ska kunna trafikera mellan de två järnvägarna.

Stationen i Bollebygd ska utformas med två genomgående huvudspår
och två plattformsspår, vilket samtidigt möjliggör för att tåg som inte ska
stanna har möjlighet att passera tåg som ska stanna.
Stationen i Borås ska utformas för möjlighet att vända tåg i riktning till
och från Göteborg. Stationen ska även utformas så att tåg på huvudspåren
som inte ska stanna har möjlighet att passera ett tåg som ska stanna och
samtidigt passera ett tåg som ska vända vid stationen. Möjlighet ska också

32

Figur 5.2 Vy från väster över järnvägens passage vid Kråktorp söder om Bollebygd
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Figur 5.3 Vy från sydöst över befintlig station i Borås

5.2 Trafikering
Götalandsbanan ska kunna trafikeras av höghastighetståg, interregionaltåg
och regionaltåg. På sträckan mellan Jönköping och Almedal/Göteborg
ska det prioriteras för tre långväga höghastighetståg per timme och
riktning. På höghastighetsjärnvägens olika delsträckor ska det vara
möjligt att även köra minst två regionaltåg per timme och riktning.
Höghastighetsjärnvägen dimensioneras inte för godstrafik eller transporter
av farligt gods.

Höghastighetståg – tåg mellan Göteborg och Stockholm, vissa med fåtal uppehåll på sträckan (bland annat i Borås) och vissa utan uppehåll. Hastigheter över 250
kilometer/timme, upp till 320 kilometer/timme.
Interregionaltåg – tåg mellan Göteborg och Jönköping med ett antal uppehåll på sträckan (bland annat i Landvetter och Borås). Hastigheter mellan 200-250
kilometer/timme.
Regionaltåg – tåg mellan Göteborg och Borås (uppehåll i Mölnlycke, Landvetter, Bollebygd och eventuellt Mölndal). Hastigheter mellan 200-250 kilometer/timme.
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Ett av kraven på Götalandsbanan är att möjliga bytestider mellan olika tåg
samt mellan tåg och buss vid stationerna ska vara högst 10 minuter. En
viktig del för att skapa förutsättningar för att uppfylla kravet på bytestider
är därför utformning och dimensionering av stationerna.

Utgångspunkten för lokaliseringsutredningen är en station i Bollebygd
och en i Borås. I Borås finns möjlighet för både höghastighetståg,
interregionaltåg och regionaltåg att stanna. I Bollebygd finns möjlighet för
regionaltåg att stanna.
Den, i dagsläget, mest troliga trafikeringen för fullt utbyggd Götalandsbana
redovisas i figur 5.4. Trafikeringen fördelas per typ av tåg i maxtimmen och
destinationer enligt nedan:
•

Två regionaltåg per timme och riktning till och från Borås

•

Två interregionaltåg per timme och riktning till och från Jönköping

•

Ett höghastighetståg per timme och riktning till och från Stockholm
(uppehåll i Borås och ett fåtal ytterligare stationer)

•

Två höghastighetståg per timme och riktning till och från Stockholm
(utan uppehåll)

Svart ruta motsvarar att
tåget stannar vid stationen.

Figur 5.4 Illustration som visar den mest troliga trafikeringen idagsläget. (Källa: Övergripande krav, ny stambana, Trafikverket 2015-12-02)

Sammantaget innebär detta sju turer per timme och riktning. Med hänsyn
till tågens olika hastigheter tar de olika plats på spåren och på så sätt finns
flera olika kombinationer av trafikering.
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5.3 Järnvägsanläggningen
I detta avsnitt beskrivs järnvägsanläggningen utifrån tekniska krav och
exempel på utformning av anläggningen. Därefter beskrivs förutsättningar
avseende geoteknik, berg- och tunnelteknik, byggnadsverk och avvattning.

5.3.1 Tekniska krav
För höghastighetsjärnvägen finns ett antal krav som påverkar järnvägens
utformning.
Den nya järnvägen ska byggas för höghastighetståg med hastigheter
upp till 320 kilometer/timme. Genom Borås tätort förutsätts en
hastighetsnedsättning till 230 kilometer/timme. Vidare är högsta hastighet
på spår förbi plattform 160 kilometer/timme.

Figur 5.5 Foto på fixerat spår, även kallat ballastfritt spår eller slabtrack. (Källa: Projekt 8
million city)

För hastigheten 320 kilometer/timme innebär den spårgeometriska
standarden i plan en rekommenderad horisontalradie på 8 209 meter
och minsta horisontalradie får inte vara mindre än 5 050 meter.
Höghastighetsjärnvägens medellutning över tio kilometer får vara 15-25‰
respektive 25-35‰ över två kilometer. Järnvägens maximala lutning är
35‰ och får inte överskridas någonstans.
Stationer där höghastighetståg stannar, inom denna deletapp i Borås, ska
ha plattformar för 400 meter långa tåg. Övriga stationer, inom denna
deletapp i Bollebygd, där höghastighetståg inte avses att stanna ska ha
plattformar för 250 meter långa tåg.
Höghastighetsjärnvägen ska utformas med fixerade spår, även kallat
ballastfritt spårsystem eller ”slabtrack”, se exempel i figur 5.5. Detta
innebär att rälen monteras på en sammanhängande spårplatta av betong
istället för på traditionell banöverbyggnad med ballast och slipers.

Järnvägen ska vara omgiven av en fysisk barriär i hela sin sträckning.
Barriären ska vara minst 2,5 meter hög och placerad på båda sidor.
Barriären kan utgöras av stängsel, bullerdämpande åtgärder eller dylikt
och ska placeras minst fem meter från närmaste spårmitt. På ömse sidor
om höghastighetsjärnvägen ska en trädfri zon på 15 meter ut från den
fysiska barriären finnas, för att förhindra att nedblåsta träd hamnar på
järnvägen.
Höghastighetsjärnvägen ska vara tillgänglig för trafik 18 timmar och för
sex timmar sammanhängande underhåll varje dygn året om. Tidpunkterna
kan variera mellan olika platser längs höghastighetsjärnvägen. Normalt är
det trafik mellan klockan 06 och 24.
Samtliga korsningar med annan infrastruktur, såsom vägar, gång- och
cykelvägar samt järnvägar ska ske planskilt. Längs järnvägen ska det finnas
anslutning i form av serviceväg för drift och underhåll av järnvägen samt
för åtkomst för räddningstjänsten. Anslutningar ska finnas med högst
två kilometers mellanrum på vardera sidan av järnvägen. Längsgående
serviceväg kan på vardera sidan placeras inom den trädfria zonen och
anslutas till det omgivande vägnätet på lämpliga ställen. På strategiska
platser ska det även finnas utrymme för parkering, uppställning och
vändplatser för drift-, underhålls- och räddningsfordon.

5.3.2 Exempel på utformning av anläggningen
Utifrån de tekniska kraven har exempel på sektioner tagits fram för låg
bank, bro och tunnel, se figur 5.6-5.8. Järnvägsanläggningen inklusive
barriärer kommer att, vid låg bank, omfatta cirka 15 meter i bredd, vilket
tillsammans med den trädfria zonen uppgår till en bredd om cirka
45 meter. Vid hög bank kan järnvägsanläggningen komma att bli bredare
till följd av utbredning av släntarerna. Där höghastighetsjärnvägen
kommer att gå på bro blir brons bredd cirka 13 meter.

Servicetunnel
Tvärtunnel

Figur 5.6 Exempel på sektion i tunnel med parallell servicetunnel. Servicetunnel är aktuell vid tunnlar längre än 500 meter
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Figur 5.7 Exempel på sektion på bro

5 DEN FRAMTIDA JÄRNVÄGEN
cirka 15 m

15 m

15 m

Figur 5.8 Exempel på sektion på låg bank med trädfri zon

Figur 5.9 Illustration av höghastighetsjärnvägens styvhet (röd) i plan förhållande till konventionell järnväg (blå) och motorväg (grön), baserat på rekommenderade radier.

25‰

6%

10‰

Figur 5.10 Illustration av höghastighetsjärnvägens styvhet (röd) i höjdled i förhållande till
konventionell järnväg (blå) och motorväg (grön), baserat på rekommenderade vertikalradier
och lutningar.

5.3.3 Geoteknik

5.3.4 Berg- och tunnelteknik

De tekniska krav som finns vad gäller spårgeometri medför att det kan
vara svårt att följa topografins förändringar. Detta kan i sin tur medföra
stora bankhöjder, höga konstruktioner eller djupa skärningar för
järnvägen. Bankhöjder, konstruktioner och skärningsdjup påverkar val och
omfattning av förstärkningsåtgärder. Topografin och grundförhållandena
innebär att övergångar mellan berg, fast mark eller morän, områden
med mossmark och organisk jord sker på korta sträckor. En kort
övergångssträcka mellan olika geotekniska förhållanden ställer särskilt
höga krav på förstärkningsåtgärder för att undvika sättningar.

Den huvudsakliga orienteringen på sprickzoner och sprickdalar inom
utredningsområdet är nordvästliga-sydöstliga samt nordöstliga-sydvästliga.
Orienteringarna är förmånliga eftersom höghastighetsjärnvägen kommer
att gå i öst-västlig riktning och därmed kommer att tvära dessa strukturer.
I de lägen där en eventuell tunnel tvärar en eller flera sprickzoner kan
kompletterande förstärkningsåtgärder krävas.

Inom områden där järnvägen kommer att gå över partier med fast mark
kommer det troligen inte att krävas grundförstärkningar med hänsyn till
sättningar och stabilitet. Förstärkningsåtgärder måste dock utföras inom
områden där det förekommer torv och gyttja, det vill säga i svackor och
våtmarksområden. Förstärkning utförs generellt i dessa områden genom
urgrävning till fast botten och återfyllning med sprängsten. Vid stora
torvmäktigheter kan även pålning bli aktuellt.
Utmed vattendragen kan det lokalt förekomma områden som kan vara
känsliga ur stabilitetssynpunkt, vilket kan medföra åtgärder i form av
exempelvis urgrävning och återfyllning. Vattendragen kan också passeras
med brokonstruktioner, vilka pålgrundläggs med förborrning alternativt
med icke massundanträngande pålar.
Framtida klimatförändringar kan komma att medföra
stabilitetsförändringar. Risk för skred och ras kan minskas genom
exempelvis erosionsskydd.

På grund av berggrundens omvandling i det geologiska segment som
området tillhör, har gnejserna ofta relativt dåliga hållfasthetsegenskaper.
Generellt lämpar sig bergmaterialet inom området som ballast till främst
förstärkningslager och underbyggnad.
För höghastighetsjärnvägen förutsätts dubbelspårstunnlar med en
tvärsnittsarea på 96 kvadratmeter. Motsvarande tvärsnittsarea för
enkelspårstunnel är 68 kvadratmeter. Större tvärsnittsareor kan bli
aktuellt bland annat som tryckreducerande åtgärd eller för anpassning till
icke trycktätade tåg, det vill säga tåg där den yttre konstruktionen inte är
tät. För stationsrum i berg och vid förekomst av spårväxlar i tunnel krävs
att arean för tunneltvärsnittet är betydligt större.
En tryckvåg uppstår när ett tåg färdas in i en tunnel. För att reducera
dessa tryckvågor finns flera möjliga åtgärder såsom luftschakt, ökad
tvärsnittsarea, tvärförbindelser mellan parallella tunnlar samt koniska och
perforerade tunnelpåslag.
För att klara höga vattennivåer krävs att tunnelpåslag och andra öppningar
till tunneln säkras för översvämning till en viss nivå för att vatten inte ska
rinna in. Framtida klimatförändringar kan medföra behov av högre nivåer
för översvämningssäkring av tunnlar.
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5.3.5 Byggnadsverk
För nya byggnadsverk som anläggs längs höghastighetsjärnvägen är det
viktigt att beakta att tåg i höga hastigheter, över 200 kilometer/timme,
ger en större dynamisk belastning på konstruktionen än vad tåg i lägre
hastigheter ger.
Det är viktigt att konstruktionens egenfrekvens inte sammanfaller med
frekvenser som tågen ger upphov till. En tyngre konstruktion är svårare
att få att börja svänga, excitera. Därför är betongkonstruktioner, som
väger mycket, ofta lämpliga. Det är även viktigt att konstruktionerna är
styva för att minska risken för svängningar och nedböjning, varför hög
konstruktionshöjd kan komma att bli aktuellt. Vindlaster på broar behöver
också beaktas då dessa kan ge upphov till utböjning och svängningar i
sidled. Särskilt gäller detta för broar som går över dalgångar och för broar
där skärmar sätts upp för att minska sidolasten av vind på tåget.
Broarna kommer sannolikt att utföras i armerad betong. För längre broar,
med spännvidder över 20-25 meter, är spännarmerade konstruktioner mer
lämpliga. Grundläggning av broarna bedöms ske som plattgrundläggning,
alternativt pålgrundläggning.

5.3.6 Avvattning
Hantering av avvattning kommer att bli aktuell för anläggningens samtliga
delar. Då anläggningen i stora delar är en betongkonstruktion och på så
sätt utgör hårdgjord yta innebär det större avringning, större mängder
vatten att ta hand om, jämfört med konventionell järnväg.
Med tanke på tekniska krav för spårgeometri är det svårt att finna
optimala dragningar ur ett avvattningsperspektiv. Järnvägen passerar
sannolikt både skärningar, vattendrag, höjdpunkter, lågpunkter etcetera.

Figur 5.11 Exempel på järnvägsbro
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Avvattningssystem för avrinning från terräng och från spårområdet
behöver utformas på lämpligast sätt utifrån givna förutsättningar i varje
situation. Det kommer således sannolikt att bli aktuellt med bland annat
fördröjningsmagasin, diken, pumpstationer och infiltrationsytor med
hänsyn till kringliggande mark, mottagande recipienter, järnvägens
utförande och eventuellt mottagande befintliga ledningsnät.
Då framtida klimatförändringar förutspås medföra en ökad nederbörd
är det sannolikt att det befintliga dagvattensystemet inte kan klara den
belastning som kan komma. Detta kan generellt vara problematiskt
i urbana miljöer, som de tätbebyggda områdena av Borås, där
det finns många hårdgjorda ytor samt ont om ytor för ytterligare
fördröjningsmagasin. Det kommer således att ställas höga krav på
nyanläggning av system för omhändertagande av dagvatten från
höghastighetsjärnvägen. Hanteringen behöver anpassas för att klara
väldigt stora regnscenarion, både gällande effektiv avledning samt
omhändertagande, och fördröjning innan utlopp mot mottagande recipient.
Systemen måste utformas både för effektiv hantering och för att ha en stor
hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv.
Det är inte bara i urbana miljöer som det kommer att ställas höga krav
på omhändertagande av avvattning. Även på landsbygden finns krav att
anlägga hållbara och välanpassade system för dagvatten. Avledning och
fördröjning måste utformas med stor hänsyn till kringliggande terräng,
mottagande recipienter och en hållbar järnvägsanläggning. Till exempel
finns det risk att höga flöden kan orsaka erosionsskador vid utlopp till
vattendrag. Det kan även föreligga en risk för plötslig och kortvarig
överbelastning på sjöar och åar avseende bland annat tillrinnande
vattenmassor, föroreningar och näringsämnen om störtflöden tillåts
avrinna utan planering.

Figur 5.12 Brobyggnation
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5.4 Gestaltning
Detta avsnitt är en sammanfattning av ett kapitel som är gemensamt
för de tre gestaltningsprogram som tas fram för respektive deletapp för
höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås. Här beskrivs delar
och aspekter som ska hanteras på ett likvärdigt sätt längs hela sträckan
för att uppnå en väl sammanhållen järnvägsanläggning med kontinuitet i
gestaltningen. Kapitlet finns i sin helhet i Gestaltningsprogrammet.

Gestaltningsmål
Gestaltningen av den nya anläggningen har betydelse för hur
allmänhet och användare tar emot det nya infrastrukturslaget. För
höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås har följande
gestaltningsmål formulerats:
•

Höghastighetsjärnvägen, den nya generationen järnväg i Sverige, ska
utgöra ett stolt tillskott i infrastrukturnätet. Projektet ska genomsyras
av en hög ambitionsnivå i teknisk design och arkitektur.

•

Höghastighetsjärnvägen ska vara igenkänningsbar utmed hela sträckan
Göteborg till Borås, det ska finnas ett helhetstänk, en röd tråd genom
gestaltningen.

•

Järnvägsanläggningen ska vara förankrad i landskapet.
Höghastighetsjärnvägen ger nya geometrier med begränsade
möjligheter till kurvor i plan och profil. Inpassning i landskapet ska
göras med största möjliga omsorg.

•

Anläggningens utformning ska skapa förutsättningar för goda
stationsmiljöer i samverkan med övriga aktörer. Gestaltningen ska
stödja ett hållbart resande.

Figur 5.13 Exempel på järnvägsbro
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Fokusområden
Var finner vi detaljerna som kan prägla höghastighetsjärnvägen? Vad
påverkar upplevelsen av anläggningen?
I vissa fall har detaljerna större betydelse än i andra fall, där proportioner
blir viktigare för upplevelsen. I båda fallen är gestaltning av stor
vikt. Under arbetet med det övergripande gestaltningsprogrammet
har fokusområden identifierats där ett gemensamt förhållningssätt i
gestaltningen är viktig för att skapa en helhet:
•

Exponerade delar av anläggningen som ses av många från omgivande
landskap eller stadslandskap

•

Områden med hög funktionell och rumslig komplexitet, till exempel
tunnelpåslag

•

Delar av anläggningen som man kommer nära och där kravet på
detaljeringsgrad ökar

•

Delar som det finns mycket av och som därför fångar ögat

De element och företeelser som ska omfattas av en övergripande
gestaltning beskrivs här. Ett visst mått av generalisering gäller för det
övergripande gestaltningsprogrammet, då delprojekten på sträckan är
i olika planeringsfaser. De principer som beskrivs kan behöva anpassas
till befintlig stadsmiljö och till andra känsliga områden, vilka identifieras
i landskapsanalyser och andra känslighetsanalyser inom respektive
delprojekt.

Figur 5.14 Exempelbild för typsektion för hög skärning och bank (Källa:
gestaltningsprogrammet för övergripande gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås)

Figur 5.15 Gestaltningsförslag på lågbro (Källa: gestaltningsprogrammet för övergripande
gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås)

Figur 5.16 Gestaltningsförslag på lågbro (Källa: gestaltningsprogrammet för övergripande
gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås)

Figur 5.17 Gestaltningsförslag på högbro (Källa: gestaltningsprogrammet för övergripande
gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås)

Figur 5.18 Gestaltningsförslag på högbro (Källa: gestaltningsprogrammet för övergripande
gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås)

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, SAMRÅDSHANDLING

37

5 DEN FRAMTIDA JÄRNVÄGEN

5.5 Risk och säkerhet
Planering och byggande av höghastighetsjärnvägen ska genomföras så
att en god säkerhet uppnås för såväl resenärerna ombord på tågen och på
stationerna som för allmänhet och omgivande miljö samt för verksamheter.
Vidare ska järnvägen tillgodose de krav på robusthet som samhället
ställer på ett transportsystem samt medge möjlighet för räddningsinsats.
Höghastighetsjärnvägen planeras för persontrafik. Inga transporter av
gods eller farligt gods kommer att ske på järnvägen.
Generella risk- och säkerhetsaspekter att beakta avseende Götalandsbanan
är förutom högre hastighet även högre krav på spårstabilitet jämfört
med traditionella banor. För att tillgodose krav på personsäkerhet och
robusthet kommer därför särskilda krav avseende bland annat barriärer,
trädsäkring och klimatsäkring att tillämpas i enlighet med regler för
höghastighetsjärnvägar. Ur risk och säkerhetsperspektivet är följande krav
särskilt viktiga:
•

Stängsling utmed hela järnvägen samt övervakning för att förhindra att
personer och djur hamnar inom järnvägsanläggningen.

•

Samtliga korsningar för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik utförs
som planskilda korsningar.

•

Ett trädfritt område på båda sidor om järnvägen för att förhindra att
fallande träd kommer i konflikt med höghastighetsjärnvägen.

•

Skydd mot att annan trafik kommer i konflikt med
höghastighetsjärnvägen där så erfordras.

•

Säkerställande av rimliga utrymnings- och insatsmöjligheter för
tunnlar och broar.

•

Servicevägar kommer att anordnas utmed järnvägen med ett maximalt
avstånd mellan åtkomstpunkter på två kilometer.

•

Korsningar med andra järnvägar kommer att ske planskilt.

•

Högsta tillåtna hastighet på spår som passerar intill plattform är
160 kilometer/timme, vid högre hastigheter kommer särskilda
avståndskrav att tillämpas.

•

Dimensionering gentemot höga flöden och vattennivåer

•

Järnvägen kommer vara stängd för trafik sex timmar per dygn för
löpande underhåll.

Andra viktiga aspekter är relaterade till passage av Borås tätort,
industriområden, flygplats och närhet till andra transportleder. Åtgärder
som kommer att vidtas för att hantera dessa risker omfattar bland annat:
•

Säkerhet för omgivande byggnader säkerställs genom avstånd eller
barriärer. Ur säkerhetssynpunkt är detta ingen markant skillnad mot
traditionell järnvägstrafik.

•

Vid passage av Viaredsområdet behöver det säkerställas att konflikt
med industrier och flygplats ej uppkommer. Detta kan ske genom
avstånd, tunnelförläggning eller, i vissa fall, genom att särskilda skydd
anordnas.

•

Skydd mot att annan trafik kommer i konflikt med
höghastighetsjärnvägen anordnas där så erfordras. Detta kan
till exempel innebära förstärkta barriärer för att förhindra att en
vägtrafikolycka påverkar höghastighetsjärnvägen.

•

Särskilda skydd på broar för att förhindra påverkan på
höghastighetsjärnvägen från olyckor, tappad last, etcetra.

En annan särskild fråga att beakta är utformning av stationer med
passerande höghastighetståg.

Byggandet av en järnväg är ett mycket omfattande arbete med schakt,
bergsprängning, brobyggnad, tunnelbyggen, pålning, krossning,
transporter med mera. Byggandet ska genomföras samtidigt som
samhällets övriga funktioner med boende, verksamheter och transporter
ska kunna fungera tillfredsställande. De konsekvenser som uppstår under
byggtiden kan i vissa fall vara betydligt allvarligare än de konsekvenser
som den färdiga anläggningen medför. Skyddsåtgärder behöver vidtas
avseende buller, grumling, etcetera.
Att bygga järnväg kan på vissa sträckor vara tidskrävande (till exempel att
bygga tunnlar och passager vid motorväg) till följd av att arbetet behöver
utföras i etapper för att samtidigt kunna upprätthålla funktionen för bland
annat närliggande vägar och järnvägar. Under byggandet av järnvägen
behöver hänsyn även tas för att begränsa störningar på miljön och för
boende och allmänhet längs sträckan. Under byggtiden kan bergarbeten,
arbeten i ytlägen, arbeten i vatten och transporter av massor komma att
påverka miljön. Omfattningen av de olika korridorernas påverkan på
miljön och förslag till åtgärder för att minska påverkan på miljön under
byggtiden preciseras i Miljökonsekvensbeskrivningen kapitel 5.
Ambitionen under byggtiden är att bibehålla ett högt resande med
kollektivtrafik, och då helst med tåg. Restiden dörr till dörr, antal byten,
komfort, kostnad med mera ska påverkas så lite som möjligt. Även
påverkan på övrig trafik, biltrafik såväl som gång- och cykeltrafik och tillika
godstrafik, bör begränsas.
Beroende på att utbyggnaden av höghastighetsjärnväg på sträckan mellan
Bollebygd och Borås är ett omfattande och komplext byggprojekt behöver
utbyggnaden pågå parallellt inom flera delområden längs sträckan. Detta
för att byggtiden ska bli rimlig. Byggtiden för utbyggnad av sträckan från
Bollebygd i väster till Borås, motsvarande cirka 25 kilometer, bedöms till
5-6 år. Därtill kommer tid för utbyggnad av fortsättningen från Borås och
österut med anslutning till deletappen Linköping-Borås. Bedömd byggtid
behöver även föregås av förberedande arbeten i form av rivningsarbeten,
ledningsomläggningar, anpassning av befintlig infrastruktur och
temporära trafikomläggningar.

Typer av anläggningsarbeten
Vid utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen kommer flera olika typer av
anläggningsarbeten att genomföras, från schakt i jord och sprängning av
bergtunnlar till byggande av spår och teknikbyggnader. Nedan beskrivs
kortfattat de olika typerna av anläggningsarbeten som kan förekomma.
Slutligt val av byggmetod avgörs i byggskedet.

Jämfört med konventionell järnväg måste en höghastighetsjärnväg
utföras relativt ”rak” i plan men är mer tillåtande i profil. Tillsammans
med den kuperade terrängen innebär detta att tunnlar, broar, bank
och skärningar samt kombinationer av dessa blir vanliga. Detta ställer
särskilda krav avseende utrymnings- och insatsmöjligheter. För tunnlar
längre än en kilometer kommer det att finnas utrymningsmöjligheter, till
parallell tunnel, till servicetunnel eller till annan ur säkerhetssynpunkt
likvärdig lösning, med ett avstånd av cirka 500 meter. När tunnlar mynnar
mot broar eller skärningar kommer lösningar att anpassas till lokala
förhållanden för att säkerställa rimliga utrymnings- och insatsmöjligheter.

Under byggtiden kommer tillfälligt mer mark att behövas än den mark som
höghastighetsjärnväg upptar när den är färdigbyggd. Den tillfälliga marken
behövs bland annat för uppställning av till exempel arbetsbodar, maskiner
och materialupplag, och för att ge utrymme åt maskiner och transporter att
på ett effektivt kunna bedriva utbyggnaden av järnvägen.
Figur 5.19 Exempel järnvägsbro med serviceväg
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Järnvägsarbeten genomförs när bankarna, skärningarna, tunnlarna
och broarna är klara. Då läggs spåret ut och kontaktlednings- och
signalsystemet med tillhörande kablar och teknikhus byggs upp. I
tunnlarna installeras även system för ventilation, belysning, räddning
och utrymning samt avlopp och avvattning. Vid stationerna installeras
rulltrappor, trappor och hissar som del i uppgångarna till bytespunkten
och eventuella ventilations-, vatten- och avloppssystem. På plattformarna
installeras informationssystem och annan utrustning, såsom klockor,
biljettautomater och sittplatser, som resenärerna är i behov av.

Längs sträckan kommer ett antal tunnlar att anläggas. Merparten av
dessa kommer att utgöras av bergtunnlar men även betongtunnlar kan bli
aktuellt på kortare sträckor, till exempel i anslutning till tunnelmynningar
eller i områden med liten bergtäckning.

Efter att järnvägsanläggningen är klar kvarstår återställningsarbeten för
att i möjligaste mån återställa påverkade områden till sin ursprungliga
utformning. Det kan innebära återfyllnad kring järnvägsbanken och andra
konstruktioner, återställning av parkmiljöer, återplantering av träd och
vegetation eller ny beläggning på gator och allmänna ytor. I vissa fall
kommer annan exploatering i form av exempelvis stadsutveckling ta vid
på berörda ytor. Jordmassor som återanvänds förutsätts vara fria från
miljöfarliga ämnen.

Olika byggmetoder i berg kan vara aktuella beroende på vad som för
respektive tunnel bedöms mest lämpligt med avseende på till exempel
omgivningspåverkan och kostnader. De två vanligaste byggmetoderna
är dels traditionell borrning och sprängning, dels en borrad tunnel
med hjälp av en tunnelborrmaskin (TBM). Den senare är mer vanlig
vid enkelspårstunnlar med en mindre tvärsnittsarea. Byggmetoden
med borrning och sprängning påminner om pallsprängningen ovan
men sker horisontellt framåt istället för vertikalt. För båda alternativen
kan tunnlarna komma att drivas från flera håll. För att kunna driva
tunneln från olika håll kan det, beroende på tunnelns längd, bli aktuellt
med arbetstunnlar via så kallade mellanpåslag. Arbetstunnlarna kan
även användas för uttransport av massor och material. I driftskedet
kan arbetstunnlarna komma att fungera som servicetunnlar och
räddningsvägar. Borrning och sprängning kan även bli aktuellt
för byggandet av de vertikalschakter som behövs för eventuella
stationsuppgångar vid station i bergtunnel samt schakter för ventilation
och tryckutjämning längs tunnelsträckor.
För byggande av betongtunnlar finns i huvudsak två byggmetoder. Den
ena är den så kallade cut-and-cover-metoden som innebär att en schakt
tas upp mellan stödkonstruktioner, i form av spont eller slitsmurar, och
att tunneln sedan byggs i schakten nedifrån och upp, det vill säga att
bottenplattan anläggs först och taket byggs sist, och därefter återfylls med
material vid sidan och över tunneln. Den andra metoden är den så kallade
top-down-metoden vilken innebär att stödkonstruktioner anläggs som del
i den slutliga tunnelns väggar och att tunneltaket sedan anläggs. Därefter
sker fortsatt schakt i sidled under taket medan ytan ovanpå taket kan
användas för etablering, upplag eller för passage över byggarbetsplatsen.
Vid passage av vattendrag genomförs arbetena i möjligaste mån i torrhet.
Detta innebär att någon form av tät spontkonstruktion, inom vilket schakt
och konstruktionsarbete genomförs, byggs i eller emot vattendraget. Ett
annat sätt att hantera vattendraget är att temporärt eller permanent
leda om vattendraget. Schaktarbetena för den nya fåran sker då också
i möjligaste mån i torrhet och vattnet släpps på när fåran är klar. Trots
ovanstående kommer en del arbeten eventuellt att behöva genomföras i
vattenförande fåror. I dessa fall går det inte att helt undvika att grumling
av vattnet sker. För att minska på konsekvenserna kan åtgärder vidtas.

Utbyggnaden mellan Bollebygd och Borås bedöms innebära ett
överskott på bergmassor. Berget bedöms i huvudsak vara lämpligt för
att bygga järnvägsbank samt till underballast men kan även användas
för betongtillverkning. Behovet av betong är stort inom deletappen
varför förutsättningarna för leverans av betong kan medföra att en
tillfällig anläggning för betongproduktion kan bli aktuell. Stora mängder
jordmaterial kommer att behöva tas om hand och materialet kan komma
att nyttjas för till exempel bullerskydd och landskapsmodellering.

Påverkan på befintlig infrastruktur
Vid byggandet av höghastighetsjärnvägen kommer befintlig infrastruktur
att påverkas. Infrastruktur som berörs är befintliga järnvägar, vägar och
ledningar. Denna infrastruktur kan komma att behöva justeras såväl
provisoriskt som permanent för att möjliggöra anpassning till både
byggandet men även slutligt utförande av höghastighetjärnvägen. Särskilt
viktigt att beakta är infrastruktur av riksintresse exempelvis befintliga
järnvägar och väg 40 och dess broar men även eventuella större ledningar.

Provisorisk anslutning till Borås station
För utbyggd Götalandsbana mellan Göteborg och Borås kan järnvägen
antingen anslutas till befintlig station i Borås, eller så byggs stationen på
höghastighetsjärnvägen i de fall det inte är möjligt eller kostnadsmässigt
rimligt att ansluta till befintlig station.

Trafik under byggtiden
Under byggtiden är ambitionen att upprätthålla möjligheterna för
resenärer och trafikanter att fortsatt resa enkelt, trafiksäkert och pålitligt.
I och med byggandet av järnvägen kan resenärer och trafikanter behöva
räkna med att behöva byta färdmedel ytterligare, få annan färdväg och att
resan kan ta längre tid.
Olika trafik kan ges olika prioritet under byggtiden. Viktigt är att
tågtrafikens framkomlighet och kapacitet upprätthålls, men även
busstrafikens framkomlighet i prioriterade stråk samt till och från viktiga
bytespunkter bör säkerställas. Vidare bör gång- och cykeltrafikens
framkomlighet längs säkra, trygga och överskådliga passager av
byggarbetsplatsen ges stor vikt. Detta för att fortsatt upprätthålla ett högt
resande med kollektivtrafiken samt gående och cyklande under byggtiden.
Biltrafiken bedöms kunna tåla större störningar och bör kunna ledas om
via andra vägar i större utsträckning. Det är dock viktigt att framkomlighet
för utryckningsfordon prioriteras och säkerställs.

5 DEN FRAMTIDA JÄRNVÄGEN

För utbyggnad av järnvägen ovan mark kommer partier med lösare jordar,
exempelvis torvmark, att grävas ur och återfyllas med krossat bergmaterial.
Därefter byggs järnvägsbanken upp som en traditionell bergbank.
Pålgrundläggning kan bli aktuellt för grundläggning av bropelare. Där
järnvägen kommer att gå i bergskärning kommer bergschakten troligen
att utföras med konventionell pallsprängning. Pallsprängning genomförs
vertikalt uppifrån och ned genom att berget borras upp, hålen fylls med
sprängmedel, salvan går av och det lösa berget skrapas bort. Se även
avsnitt 5.3.3 Geoteknik och 5.3.4 Berg- och tunnelteknik.

I byggskedet är det viktigt med information till allmänheten om vad som
sker och kommer att ske.
Transporter av massor till och från byggarbetsplatserna kommer
att vara betydande med hänsyn till omfattningen av byggandet av
höghastighetsjärnvägen. Transporterna förutsätts i möjligaste mån
anslutas till det allmänna vägnätet så att störningen för kringboende,
verksamheter och övrig trafik blir så liten som möjligt.
Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen kommer framför allt att ske
i skogsmark men även mer eller mindre i stadsmiljö. Vid utbyggnad
i skogsmark förutsätts arbetena ske i järnvägens längdriktning. Den
kravställda servicevägen förutsätts byggas ut tidigt och kommer
tillsammans med temporära arbetsvägar att användas för transporter
inom byggområdet. Vid strategiska platser kommer servicevägen eller
de temporära arbetsvägarna att anslutas till det allmänna vägnätet. Det
förutsätts inte anslutas någon service- eller arbetsväg direkt till väg 40.
Vid utbyggnad i stadsmiljö ställs helt andra krav på framkomlighet
tvärs byggarbetsplatsen vilket medför mindre arbetsområden och fler
anslutningspunkter till det allmänna vägnätet. Längs dessa delar förutsätts
utbyggnaden i större grad ske i etapper, vilket innebär att olika delar byggs
klara och sedan flyttas bygget till nya plats för färdigställande där. Flera
etapper kan komma att pågå samtidigt.

En eventuell provisorisk anslutning förutsätts anläggas med dubbelspår.
Om den nya höghastighetsjärnvägen ska anslutas till befintliga banor
måste trafiken stängas av helt eller delvis under en period, vilket kommer
att medföra att tågtrafiken behöver ersättas av annan trafik. Hur och var
det går att stänga av tågtrafiken beror på var det är möjligt att vända tåg.
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6 Alternativ
I detta kapitel beskrivs de alternativa korridorer som studerats och
processen för framtagande av desamma. Kapitlet inleds med en
beskrivning av processen följt av ett avsnitt per steg i processen. Sist i
kapitlet redovisas nollalternativet som ligger till grund för jämförelsen i
konsekvensbeskrivningarna i kapitel 7.

6.1 Process för framtagande av korridorer
Framtagande av korridorer har genomförts i en stegvis process. Steg ett
omfattar förutsättningar för lokalisering, steg två omfattar bortval av
alternativ och steg tre framtagning av korridorer, se figur 6.1. Arbete har
i praktiken genomförts som en iterativ process. Allteftersom fördjupad
kunskap inhämtats har arbetet successivt kunnat drivas framåt.
Utifrån sammanställning av befintligt underlagsmaterial togs först grova
korridorer fram, därefter har fördjupade inventeringar och skisser tagits
fram och utifrån detta har korridorgränser successivt justerats och
alternativ sorterats bort.
Fokus i arbetet med framtagande av korridorer har varit att så långt
som möjligt säkerställa järnvägens funktion och att krav på restid
och tillgänglighet kan uppfyllas med minsta möjliga intrång och
omgivningspåverkan. Samtidigt har ändamål och projektmål beaktats
och arbetet har stämts av mot dessa under den iterativa processen för att
studerade korridorer, utifrån dess respektive förutsättningar, ska bidra till
så hög måluppfyllelse som möjligt.

Förutsättningar för lokalisering
Det första steget utgör identifiering av möjliga stationslägen, kopplingar
till angränsande etapper och områden med mycket stora och stora värden.
Med utgångspunkt i den samlade bilden av ovanstående aspekter har
områden valts bort som bedöms vara olämpliga för lokalisering av ny
höghastighetsjärnväg alternativt inte innebära några fördelar, jämfört med
kvarvarande områden.
Identifiering av stationslägen
För identifiering av möjliga stationslägen har utredningsområdet,
tillsammans med krav för den nya höghastighetsjärnvägen, förutsättningar
från tidigare utredningar och kommunernas utbyggnadsplaner,
analyserats. Utifrån analyserna har principiella stationslägen tagits fram
som under den iterativa processen blivit mer och mer precisa.
Identifiering av kopplingar till angränsande etapper
Deletappen Bollebygd-Borås angränsas av deletapper längs
Götalandsbanan både i väster och i öster. De angränsande deletapperna
har kommit olika långt i sina respektive utredningsskeden. Utifrån
detta har möjligheter och begränsningar för korridorer inom deletappen
Bollebygd-Borås analyserats. Möjligheterna och begränsningar har
preciserats under processen och på så sätt har korridorerna kunnat
avgränsats mer och mer.

Förutsättningar för lokalisering

Bortval av alternativ

Framtagande av korridorer

Identifiering av stationslägen, kopplingar till
angränsande etapper och områden med
mycket stora och stora värden samt bortval
av områden för fortsatta studier

Alternativ som bedöms vara orimliga utifrån
genomförbarhet eller omgivningspåverkan,
alternativt inte innebära några fördelar
jämfört med kvarvarande alternativ, har
valts bort

Inom det kvarvarande området har
korridorer tagits fram utifrån olika
lokaliseringar för specifika passager

Identifiering av områden med mycket stora respektive stora värden
Utredningsområdet har analyserats för att identifiera områden med
mycket stora respektive stora värden, ur bevarandeperspektiven natur- och
kulturmiljö men också utifrån ett samhällsfunktionellt perspektiv.
Mycket stora respektive stora bevarandevärden har identifierats utifrån
genomförd naturvärdesinventering och kulturarvsanalys. Stöd har även
tagits i framtagen landskapsanalys. Mycket stora bevarandevärden har
getts områden med högsta naturvärde enligt naturvärdesinventeringen,
respektive mycket högt kulturhistoriskt värde enligt kulturarvsanalysen.
Därtill har kyrkogårdar och byggnadsminnen getts mycket stora
värden. Stora bevarandevärden har på samma sätt getts områden
med högt naturvärde enligt naturvärdesinventeringen respektive högt
kulturmiljövärde enligt kulturarvsanalysen, se figur 6.2.
Mycket stora, respektive stora, värden ur ett samhällsfunktionellt
perspektiv har identifierats utifrån områdens, verksamheters eller
byggnaders funktion och dess vikt för Bollebygd respektive Borås. Dessa
områden har pekats ut för att så långt det är möjligt kunna ta hänsyn till
dem vid avgränsning av korridor. Detta avser passage med påverkan på
markytan, vilket innebär att passage i bergtunnel förbi dessa områden inte
kräver särskild hänsyn.
Till följd av att höghastighetsjärnvägen kommer att vara mycket rak
kommer det inte att vara möjligt att undvika samtliga identifierade
områden.

Mycket stora
värden

Naturmiljö

Kulturmiljö

Samhällsfunktion

Områden med högsta
naturvärde

Områden med mycket
högt kulturhistoriskt
värde, kyrkogårdar och
byggnadsminnen

Områden som innehar
eller omfattar
verksamhet som är
mycket viktig för
Bollebygd eller Borås

Områden med högt
kulturmiljövärde

Områden som innehar
eller omfattar
verksamhet som är
viktig för Bollebygd
eller Borås

Mål
Figur 6.1 Process för framtagande av korridorer
Stora värden

Områden med högt
naturvärde

Figur 6.2 Uppdelning av områden i områden med mycket stora respektive stora värden
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Bortval av alternativ
Utifrån genomförd analys av det kvarvarande området och studier av olika
tekniska lösningar har de alternativ som bedöms orimliga att utreda vidare
valts bort. Vissa av dessa har valts bort med hänsyn till att de inte bedöms
vara genomförbara, alternativt medföra för stor påverkan på områden med
mycket stora eller stora värden, alternativt inte innebära några fördelar
jämfört med kvarvarande alternativ.

Framtagande av korridorer
Utredningsområdet har delats in i två delar, en västlig del mellan
Bollebygd och Viared, samt en östlig del mellan Viared och öster om Borås.
För respektive del har ett antal olika lokaliseringar identifierats.
Inom det kvarvarande området har sedan ett stort antal spårlinjer i plan
och profil tagits fram. Spårlinjer som haft tillräcklig spårgeometrisk
standard, samt i så stor utsträckning som möjligt undvikit identifierade
områden med mycket stora och stora värden, har legat till grund för
framtagande av korridorer.
Då nedbrutna restidskrav för deletappen Bollebygd-Borås saknas har
utgångspunkten i arbetet varit att finna korridorer som är så gena som
möjligt och därmed skapar förutsättningar för att tågen ska kunna hålla så
hög hastighet som möjligt.
Korridorernas utbredning har förutsatts omfatta följande:
•

–– ytor som krävs för driften av järnvägen som till exempel
längsgående servicevägar, teknikhus och kraftförsörjning samt
utrymning- och räddningsinsatser

•

lokalsiering av stationsläget
–– krav för möjlig bytestid
–– kopplingar till lokal och regional kollektivtrafik

•

tillgänglighet för samtliga transportslag

•

tekniska parametrar med fokus på genomförande
––
––
––
––
––
––

•

–– skyddsåtgärder som till exempel bullerdämpande skärmar,
instängsling och trädfria zoner

restidskrav för olika tågtyper
–– gena sträckningar
–– hastighetsstandard

spårgeometri
geoteknik
hydrogeologi
byggnadsverk
berg- och tunnelteknik
arbetsmiljö

järnvägsanläggningen i form av
–– spår, kontaktledningsstolpar, underbyggnad och diken

Bortval av alternativ har skett baserat på en utvärdering utifrån följande
aspekter:
•

6 ALTERNATIV

Bortvalda områden
Utifrån identifierade stationslägen, kopplingar till angränsande
etapper och områden med mycket stora och stora värden har en
samlad bild av utredningsområdets förutsättningar skapats. Baserat
på denna bild har olika områden identifierats som inte är möjliga att
nå spårgeometriskt, eller som bedöms vara olämpliga för lokalisering
av ny höghastighetsjärnväg alternativt inte bedöms innebära några
fördelar, i jämförelse med kvarvarande områden. Dessa områden
har valts bort för lokalisering av korridorer och har inte studerats
vidare. Detta har resulterat i ett kvarvarande område för lokalisering av
höghastighetsjärnvägen. Inom detta område har ytterligare områden valts
bort för påverkan på markytan, vilket innebär att endast passage i tunnel
förbi dessa fortsatt är möjligt.

•

plattformar för Götalandsbanans spår vid stationerna

•

ytor för uppställnings-, vänd- och parkeringsspår

Det kommer att behövas så kallade servicedepåer för drift och underhåll
av tåg på sträckan mellan Göteborg och Stockholm. Exakt var dessa ska
lokaliseras är inte fastställt. Frågan om servicedepåer har endast studerats
översiktligt i utredningen och utrymme för servicedepåer har inte
inräknats i korridorernas utbredning.

omgivningspåverkande parametrar
–– miljö och hälsa (buller, vibrationer, barriäreffekter, natur- och
kulturvärden med mera)
–– landskapet
–– storskaliga risker och skyddszoner

•

stadsbyggnad och utvecklingspotential

•

kostnader
–– anläggningskostnad
–– livscykelkostnad
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6.2 Förutsättningar för lokalisering

Station i Bollebygd - stationsläge

I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för lokalisering med
utgångspunkt i identifierade stationslägen, kopplingar till angränsande
etapper, områden med mycket stora och stora värden samt bortvalda
områden.

Lokaliseringen av stationsläget i Bollebygd är relativt låst och påverkas
av kopplingen till den angränsande etappen Mölnlycke-Bollebygd. Även
Bollebygds kommuns planer på exploatering kring en framtida station
påverkar lokaliseringen av stationsläget. Med utgångspunkt i ovanstående
lokaliseras stationen i öst-västlig riktning i dalgången mellan Rävlanda och
Bollebygd i höjd med Kråktorp, sydväst om Bollebygds tätort och söder om
väg 40, se figur 6.3.

6.2.1 Identifierade stationslägen
Förutsättningar för lokaliseringsutredningen är att regionaltågen ska
stanna i Bollebygd och att även interregional- och höghastighetstågen ska
stanna i Borås.
För stationerna har olika höjdlägen studerats. Dessa är markplan,
nedsänkt och upphöjt läge samt station i bergtunnel. Ett upphöjt
stationsläge innebär att det finns möjlighet att disponera ytorna under
stationen. Nedsänkt stationsläge innebär ett helt eller delvis överdäckat
stationsläge med möjligthet att disponera ytorna över stationen.

Möjliga höjdlägen för station ges av den angränsande etappen MölnlyckeBollebygd samt möjligheten att passera över Kust till kustbanan i
dalgången. Även höjdpartierna österut kan påverka stationens höjdläge.
Utifrån ovanstående aspekter kan stationsläget lokaliseras i markplan eller
i ett upphöjt läge. Nedsänkt läge och station i bergtunnel är inte aktuella i
Bollebygd, se kapitel 6.3 Bortvalda alternativ.

Station i Bollebygd - stationsutformning
Stationen i Bollebygd förutsätts ha fyra spår och två sidoplattformar.
Denna utformning medger att tåg som ska stanna vid stationen kan

förbigås av andra tåg. De fyra spåren fördelas på två genomgående
huvudspår för höghastighetståg i mitten och ett avvikande huvudspår med
plattform på vardera sida de genomgående spåren, se figur 6.4.
För ett stationsläge i markplan behöver korsande vägar och järnvägar
anläggas planskilt över eller under höghastighetsjärnvägen. För ett upphöjt
läge är det mest fördelaktigt att anlägga korsande vägar och järnvägar
planskilt under höghastighetsjärnvägen. Det upphöjda läget innebär också
att ytorna under stationen kan disponeras för parkering, verksamheter
etcetera.
Plattformarna placeras på utsidan av spåren och blir cirka 270 meter
långa, för att möjliggöra 250 meter långa stannande tåg. Plattformarnas
bredd blir upp till 15 meter för att bland annat medge tillräckligt utrymme
för uppgångar i form av trapphus och hissar. Uppgångarna placeras på
plattformarna, troligtvis två uppgångar per plattform. Plattformarnas
bredd tillsammans med erforderlig bredd på spårområdet ger en total
bredd vid stationen på cirka 50 meter, se figur 6.5. Längden på den
sträckan där det behövs fler än två spår uppgår till drygt tre kilometer.
Bredden på de sträckor där tre spår behövs blir drygt 20 meter.

cirka 3-3,5 km

Östra
Nedsjön

cirka 50 m

Gesebols
sjö

Sandared

Mot Stockholm

Mot Göteborg

Hultafors
Olsfors

Figur 6.4 Schematisk skiss över stationsutformningen i Bollebygd. Röda linjer motsvarar genomgående huvudspår medan svarta linjer motsvarar avvikande huvudspår med plattform

Bollebygd

Passerande tåg

Stannande tåg

Uppgång med trappor,
rulltrappor eller hissar

Rävlanda

Teckenförklaring

Åtkomst till plattformar via
passage under järnvägen

Utredningsområde
Stationsläge Bollebygd

0
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Figur 6.3.Stationslägets möjliga placering vid Bollebygd
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Figur 6.5 Exempel på sektion för station vid Bollebygd i upphöjt läge

Kombinationsalternativet
Kombinationsalternativet innebär att spår för tåg som inte ska stanna
i Borås separeras från spår med tåg som ska stanna, se figur 6.12. Det
blir således en förbifart med spår för hög hastighet och en bibana med
station och spår för lägre hastighet. Syftet med ett kombinationsalternativ
är att finna ett alternativ som innebär mindre intrång och mindre
omgivningspåverkan jämfört med övriga alternativ men som samtidigt har
god tillgänglighet för resenärer med start, mål och byte i Borås.

Klinten

I och i anslutning till Borås har tre principiella lägen för lokalisering av
en station identifierats, se figur 6.6. Stationslägena har preciserats genom
avvägningar mellan tillgänglighet för av- och påstigande resenärer och
restid för de som sitter på tåget.
De tre stationslägena är ett centrumnära läge, ett läge i södra delen av
Borås tätort och ett läge söder om Borås tätort, se figur 6.7-6.9. Därutöver
har ett kombinationsalternativ som består av spår för ej stannade tåg i en
förbifart och en station för stannande tåg längs en bibana identifierats. För
bibanan har två stationslägen studerats, centrumnära stationsläge och
stationsläge i södra delen av Borås tätort, se figur 6.10-6.11.

Frufällan
Sandhult
Tosseryd
Ryda
Sjöbo
Ekås
Brämhult

Borås

Hestra

Sjömarken

Svensgärde

Lundaskog

Nedsänkt station har valts bort för samtliga stationslägen, se kapitel
6.3 Bortvalda alternativ. Station i bergtunnel har enbart studerats för
centrumnära stationsläge.
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Station i Borås - stationsläge

För bibana har ett centrumnära stationsläge samt ett stationsläge i södra
delen av Borås tätort studerats. För stationslägena längs bibanan har
två olika höjdlägen studerats, markplan och upphöjt läge. Tre tänkbara
förbifarter har studerats; genom tätorten, i bergtunnel under tätorten eller
söder om tätorten.

Gånghester

Viared
Dammsvedjan

Centrumnära stationsläge
Ett centrumnära stationsläge har förutsatts lokaliseras inom en radie på
upp till tio minuters promenad från Stora torget, vilket motsvarar cirka
750 meter. Beroende av stationens lokalisering i höjd behöver tid för att ta
sig upp till, alternativt ned till, plattformarna beaktas. För det centrumnära
stationsläget har tre olika höjdlägen studerats; markplan, upphöjt läge och
bergtunnel.
Stationsläge i södra delen av Borås tätort
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort lokaliseras söder om befintlig
station och väg 40. Utgångspunkten för stationsläget är en placering i
området mellan Viskadalsbanan och väg 41. För stationsläget har två olika
höjdlägen studerats; markplan och upphöjt läge.
Stationsläge söder om Borås tätort
Ett stationsläge söder om Borås tätort ligger utanför, men i nära anslutning
till, Borås tätort. För stationsläget har två olika höjdlägen studerats;
markplan och upphöjt läge.

Råslätt
Bosjön
Kråkered

Bosnäs

Teckenförklaring
Utredningsområde

Figur 6.10 Centrumnära stationsläge för
kombinationsalternativet

Centrumnära stationsläge
Stationsläge i södra delen av Borås tätort
Stationsläge söder om Borås tätort
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Figur 6.11 Stationsläge i södra delen av
Borås tätort för kombinationsalternativet
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Figur 6.6 Stationslägenas möjliga placering i och i anslutning till Borås
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Figur 6.7 Centrumnära stationsläge

Figur 6.8 Stationsläge i södra delen av Borås tätort

Figur 6.9 Stationsläge söder om Borås tätort

Figur 6.12 Illustration av kombinationsalternativet
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Uppgång med trappor,
rulltrappor eller hissar

Station i Borås - stationsutformning
En station i Borås, där alla spår passerar stationen, förutsätts ha sex spår.
De sex spåren vid stationen fördelas på två genomgående huvudspår för
inte stannande höghastighetståg, två spår för stannande höghastighetsoch interregionaltåg och två spår för vändande regionaltåg.

Åtkomst till plattformar via passage på bro över järnvägen
Stannande tåg

Passerande tåg

För stationen i Borås har station i markplan, upphöjt läge och bergtunnel
studeras. För ett markplansläge behöver korsande vägar och järnvägar
anläggas planskilt över eller under höghastighetsjärnvägen. För ett upphöjt
läge är det mest fördelaktigt att anlägga korsande vägar och järnvägar
planskilt under höghastighetsjärnvägen. Det upphöjda läget innebär
också att ytorna under stationen kan disponeras för till exempel parkering,
verksamheter etcetera. Bergtunnel innebär att höghastighetsjärnvägen
lokaliseras cirka 60 meter under markytan vid befintlig station.

Åtkomst till plattformar kan även ske via passage under järnvägen

cirka 80 m

Figur 6.13 Exempel på sektion för station i markplan i Borås, med spår för ej stannade höghastighetståg ytterst

Plattformarna blir cirka 420 meter långa, för att möjliggöra 400 meter
långa tåg. Plattformarnas bredd blir cirka 15-18 meter för att bland annat
medge tillräckligt utrymme för uppgångar i form av trapphus och hissar.
Uppgångar placeras på plattformarna, troligtvis två till tre uppgångar per
plattform.

Passerande tåg

Uppgång med trappor,
rulltrappor eller hissar

Stannande tåg

Bredden i höjd med plattformarna uppgår till cirka 80 meter för
station i markplan och upphöjt läge respektive upp till cirka 135
meter vid lokalisering i bergtunnel, se exempel i figur 6.13-6.15. För
station i bergtunnel blir stationern bredare till följd av att det utifrån
bergsstabilitetsskäl behövs flera separata tunnelrör, för att möjliggöra
stationen i så ytligt bergtunnelläge som möjligt. Tunnelrören kopplas
samman via plattformarna.

Åtkomst till plattformar via
passage under järnvägen

cirka 80 m
Figur 6.14 Exempel på sektion för station i upphöjt läge i Borås, med spår för ej stannade höghastighetståg ytterst

Uppgång med trappor,
rulltrappor eller hissar
Avskiljande betongvägg

Stannande tåg

Passerande tåg
Utrymnings- och
servicetunnel

cirka 135 m

Figur 6.15 Exempel på sektion för station i bergtunnel i Borås, med spår för ej stannade höghastighetståg ytterst
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Mot Göteborg

Det ena alternativet innebär att genomgående spår för höghastighetståg
placeras ytterst medan det andra alternativet innebär att de
genomgående spåren placeras i mitten, se figur 6.16. och 6.17.
Båda spårkonfigurationerna innebär bra möjlighet för effektiv
vändning av regionaltåg samt uppställning av desamma. Ingen av
spårkonfigurationerna innebär några kapacitetsinskränkningar för
genomgående tåg. Båda alternativen medger att tåg som ska stanna vid
stationen kan förbigås.

Kryssväxel

cirka 80 m
Figur 6.16 Schematisk skiss över stationsutformningen i Borås med genomgående spår för höghastighetståg ytterst. Röda linjer motsvarar genomgående huvudspår medan svarta linjer
motsvarar avvikande huvudspår med plattform. Angivna mått avser station i markplan och i upphöjt läge.

Skillnaden mellan alternativen är placering av spår för vändande
regionaltåg och uppställningsspår samt stationsutformningens totala längd.
För alternativet med genomgående huvudspår ytterst angör vändande
regionaltåg stationen vid spåren i mitten och de två mittplattformarna.
På så sätt möjliggörs för effektiv vändning av tåg då möjlighet att
byta riktning finns, vid kryssväxeln väster om plattformarna, utan att
trafikera huvudspår avsedda för trafik i motsatt riktning. Möjligheten till
uppställning av tåg finns i utrymmet mellan de genomgående huvudspåren
öster om plattformarna. Längden för sträckan där fler än två spår behövs
uppgår till cirka 2,5 kilometer. På ömse sidor behövs cirka 1-1,5 kilometer
för att anpassa spåravståndet vid plattformarna till normalt spåravstånd.
Total längd blir således cirka 4,5-5,5 kilometer.

Mot Stockholm

6 ALTERNATIV

cirka 1-1,5 km

cirka 2,5 km

cirka 1-1,5 km

För spårkonfigurationen redovisas två alternativ med olika fördelar och
nackdelar. Fler varianter och alternativ för spårkonfiguration kan vara
möjliga, vilket får studeras mer i detalj i kommande skeden.

cirka 1,5-2 km

cirka 2,5 km

Planskild passage
Mot Stockholm
Mot Göteborg
Motcirka
Göteborg
60-70 m

Mot Stockholm
cirka 80 m

Figur 6.17 Schematisk skiss över stationsutformningen i Borås med genomgående spår för höghastighetståg i mitten. Röda linjer motsvarar genomgående huvudspår medan svarta linjer
motsvarar avvikande huvudspår med plattform. Angivna mått avser station i markplan och i upphöjt läge.

För alternativet med genomgående huvudspår i mitten angör vändande tåg
stationen via en planskild korsning mellan spår, så kallad flyover, väster
om stationen och sedan plattformar på endera sidan av genomgående
huvudspår för höghastighetståg. Den planskilda korsningen mellan spåren
är en följd av krav på att vändande tåg inte får trafikera huvudspår avsedda
för trafik i motsatt riktning. Jämfört med alternativet med genomgående
huvudspår ytterst tillkommer en plattform vid spår för vändande tåg.
Möjlighet till uppställning av tåg finns öster om stationen på samma sida
som plattformarna för vändande tåg placeras. Längden för sträckan där
fler än två spår behövs uppgår till cirka 2,5 kilometer. Längden på den
planskilda korsningen mellan spåren uppgår till cirka 1,5-2 kilometer och
bredden till cirka 60-70 meter. Den planskilda korsningen mellan spåren
bör ligga i direkt anslutning till stationen men behöver nödvändigtvis inte
göra det. Det sistnämnda innebär dock att fler än två spår behövs på en
längre sträcka an vad som illustreras i figur 6.17.
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Uppgång med trappor,
rulltrappor eller hissar
Åtkomst till plattformar via
passage på bro över järnvägen

Kombinationsalternativet
En station på bibana i Borås förutsätts ha fyra spår. Bibanan
dimensioneras för högsta hastigheten 100 kilometer/timme. För station på
bibana har station i markplan och upphöjt läge studerats.

Stannande tåg

Plattformarna blir cirka 420 meter långa, för att möjliggöra 400 meter
långa tåg. Plattformarnas bredd blir cirka 15-18 meter för att bland annat
medge tillräckligt utrymme för uppgångar i form av trapphus och hissar.
Uppgångar placeras på plattformarna, troligtvis två till tre uppgångar per
plattform. Bredden i höjd med plattformarna uppgår till cirka 60 meter, se
figur 6.18.

cirka 60 m

Figur 6.18 Exempel på sektion för station i markplan i Borås för kombinationsalternativet

Även för denna stationsutformning redovisas två alternativ med olika
fördelar och nackdelar. Fler varianter och alternativ för spårkonfiguration
kan vara möjliga, vilket får studeras mer i detalj i kommande skeden.
Det ena alternativet innebär att genomgående spår för stannande tåg
placeras ytterst medan det andra alternativet innebär att genomgående
spår för stannande tåg hålls samman på endera sidan spår för vändande
tåg, se figur 6.19 och 6.20. Likheterna är många med alternativen där
alla spår passerar stationen. Den stora skillnaden är att de genomgående
spåren för höghastighetståg ”lyfts ut” till en förbifart i djup bergtunnel
under Borås.
Båda spårkonfigurationerna innebär bra möjlighet för effektiv vändning av
regionaltåg samt uppställning av desamma. För alternativet med spår för
vändande tåg på endera sidan genomgående spår för stannande tåg behövs
en växelförbindelse väster om stationen som innebär att vändande tåg
trafikerar spår avsedda för trafik i motsatt riktning på en kortare sträcka,
se figur 6.20. Detta kan innebära kapacitetsbegränsning genom att tåg i
olika riktning behöver vänta in varandra.
Längden för den sträckan där fler än två spår behövs uppgår till cirka
1,5 kilometer för alternativet med spår för genomgående tåg ytterst. På
ömse sidor behövs cirka 0,5-1 kilometer för att anpassa spåravståndet
för genomgående huvudspår vid plattformarna till normalt spåravstånd.
Total längd blir således cirka 2,5-3 kilometer. För alternativet med spår för
genomgående tåg i samlade till endera sidan blir längden på sträckan där
fler än två spår behövs cirka 1,5 kilometer. Till detta kan längd och bredd
för uppställningsspår tillkomma.
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Åtkomst till plattformar kan även ske via passage under järnvägen

cirka 500 m

cirka 0,5-1 km

cirka 1,5 km

Mot Göteborg

Mot Stockholm
Kryssväxel

cirka 60 m
Figur 6.19 Schematisk skiss över stationsutformningen i Borås för kombinationsalternativet med genomgående spår för ytterst. Angivna mått avser station i markplan och i upphöjt läge.

cirka 1,5 km

Mot Stockholm
Mot Göteborg
Växelförbindelse
cirka 60 m
Figur 6.20 Schematisk skiss över stationsutformningen i Borås för kombinationsalternativet med genomgående spår för höghastighetståg samlade till endera sidan. Angivna mått avser
station i markplan och i upphöjt läge.
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6.2.2 Identifierade kopplingar till angränsande etapper
Detta avsnitt redovisar hur deletappen Bollebygd-Borås förhåller sig till
angränsande deletapper Mölnlycke-Bollebygd respektive Linköping-Borås.

Mölnlycke - Bollebygd
I väster angränsar utredningsområdet till deletappen Mölnlycke-Bollebygd
där en korridor har valts för lokalisering av ny höghastighetsjärnväg.
Parallellt med denna lokaliseringsutredning pågår arbete med
järnvägsplan på deletappen Mölnlycke-Bollebygd.
Med utgångspunkt i framtagen spårlinje på deletappen MölnlyckeBollebygd har olika linjeföringar inom utredningsområdet studerats
översiktligt, utifrån hastigheten 320 kilometer/timme. På så sätt har
områden kunnat identifieras där det inte är möjligt att lokalisera ny
höghastighetsjärnväg.
Sammantaget har två områden valts bort med hänsyn till att dessa inte går
att nå med hänsyn till kraven för spårgeometrisk standard, se figur 6.21.

Linköping - Borås
I öster angränsar utredningsområdet till deletappen Linköping-Borås,
där ett utredningsområde för fortsatta studier för lokalisering av ny
höghastighetsjärnväg har avgränsats i samband med förstudien. Detta
område är brett där de två deletapperna möts, vilket möjliggör för olika
sträckningar ut ur Borås och vidare österut.
Höghastighetsjärnvägen österut från Borås bör ta sikte på ett eventuellt
stationsläge Ulricehamn, alternativt ett stationsläge Jönköping. Inom
det avgränsade utredningsområdet för deletappen finns ett stort område
mellan Borås och sjön Tolken angivet som hänsynsområde, se figur 6.18.
För att nå till Ulricehamn eller Jönköping behöver höghastighetsjärnvägen
passera genom detta område. Baserat på översiktliga analyser av
hänsynsområdet bedöms området mellan tätorten Dalsjöfors och sjön
Tolken ha störst bevarandevärde med hänsyn till kulturmiljö. Mot den
bakgrunden har översiktliga linjestudier genomförts som visar att det går
att nå Ulricehamn både norr och söder om detta område och sjön Tolken
utan att påverka restidskravet mellan Stockholm och Göteborg. I det fall ett
stationsläge Ulricehamn inte blir av finns också möjlighet att passera över
sjön Åsunden söder om Ulricehamn. En sträckning söder om sjön Tolken
möjliggör även för en mer sydlig sträckning vidare österut mot Jönköping.

Figur 6.21 Bortvalda områden med hänsyn till etappen Mölnlycke-Bollebygd

Tolken

För utgångar ur utredningsområdet för deletappen Bollebygd-Borås har
således två principiella utgångar från Borås identifierats, se figur 6.22. En
i norra delen av utredningsområdet, i anslutning till väg 40 och vidare
norr om sjön Tolken, respektive en i södra delen av utredningsområdet,
söder om Gånghester och vidare söder om sjön Tolken. De principiella
utgångarna ur Borås har legat till grund för bortval av områden och
avgränsning av korridorer.
Figur 6.22 Principer för utgångar från Borås, redovisade med blå pilar. Karta och bokstavsbeteckningarna
K, J och I, motsvarande motiv för bortval av områden, i enlighet med Slutrapport för förstudien LinköpingBorås (Källa: Banverket, 2010-03-17).
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6.2.3 Identifierade områden med mycket stora respektive stora
värden
I detta avsnitt beskrivs områden som bedöms som mindre lämpliga för
lokalisering av ny järnväg. Områdena har delats in i områden med mycket
stora värden respektive områden med stora värden, se figur 6.23. Detta
avser passage med påverkan på markytan, vilket innebär att passage i
bergtunnel förbi dessa områden inte kräver särskild hänsyn. Områdena
har pekats ut för att så långt det är möjligt kunna ta hänsyn till dem vid
avgränsning av korridor.

Områden med mycket stora värden - samhällsfunktion
Viareds verksamhetsområde (1) är ett stort verksamhetsområde som
inrymmer ett stort antal företag inom ett flertal branscher. Viareds
verksamhetsområde är en viktig del i Borås Stads näringsliv och för
kommunens företagsutveckling. Området beskrivs ofta som motorn
i Borås. Området som helhet bedöms ha mycket stora värden sett till
samhällsfunktion. Enskilda byggnader bedöms inte besitta mycket stora
värden.
Borås flygplats (2) är en godkänd allmän flygplats som ägs av Borås
Stad och arrenderas och drivs av Borås flygplatsförening. Ingen reguljär
kommersiell flygverksamhet bedrivs för tillfället vid flygplatsen. Med
hänsyn till att anläggningen är relativt markkrävande och ställer krav på
utrymmets egenskaper, bedöms flygplatsen vara svår att ersätta på annan
plats.
Borås centrum (3) är en knutpunkt vad gäller trafik och rörelser med
Borås station samt busstorg. Det är även en social knutpunkt med det
stationsnära läget, Viskan, diverse torg och parker och har funktionen av
en civil kärna med verksamheter som brandstation, skatteverk, kyrka med
mera.
Områden med samlad bebyggelse har delats upp enligt följande:
centrumnära blandad bostadsbebyggelse i Borås (4), blandad bebyggelse i
ytterområdena i Borås (5) samt övriga tätorter och samlad bebyggelse (6).
Vid Simonsland (7) har stora ombyggnationer skett de senaste åren för
att skapa ”en mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och
design”. Här finns Navet, Sjuhärads science center, och Textile Fashion
Center. Verksamheterna i byggnaderna Navet och Textile Fashion Center,
och tillgängligheten till dem, bedöms som mycket viktiga för Borås Stad.
Högskolan i Borås (8) ligger centralt, nordost om befintlig station.
Högskolan har cirka 13 000 registrerade studenter. Den är känd
för sina textilutbildningar samt utbildningar inom biblioteks- och
informationsvetenskap. Textilindustrin är en av hörnstenarna i Borås
historia och högskolan är en viktig symbolbärare för denna. Integrerat med
befintliga byggnader planeras tre nya byggnader enligt Högskolans vision
Campus 2025.

del i det område som för Borås bedöms vara viktigt för nöjen, upplevelser
och evenemang. Djurparken har ett stort antal besökare, med ett stort
upptagningsområde, vilket även påverkar övrig besöksnäring i Borås
positivt.
Södra Älvsborgs Sjukhus (10) ligger i östra delen av Borås tätort och
har cirka 4 200 anställda. Sjukhuset är ett av tre stora länssjukhus och
bedriver sjukvård inom alla medicinska specialiteter. Sjukhuset har cirka
500 vårdplatser och en akutmottagning.

Områden med stora värden - samhällsfunktion
Bollekollen (11) är en av få skidanläggningar i Västsverige och är ett
uppskattat besöksmål vintertid, men även sommartid då den bland annat
används för downhillcykling och andra evenemang.
Borås Stad har planer på att utöka Viareds verksamhetsområde (12) både
åt öster, mot Borås, men även västerut, i riktning mot Bollebygd. I området
finns två pågående detaljplaner samt en antagen detaljplan där marken är
plansprängd men i stora delar ännu inte ianspråktagen av verksamheter.
Borås ursprung som handelsstad och industristad har inneburit att
funktioner kopplade till detta har haft en central plats i staden. I Borås
finns många industriområden och verksamhetsområden (13), både centralt
och utmed väg 40.
Stadsparken (14) är centralt belägen i Borås vid Viskan. Den anlades 1897
och är Borås äldsta kulturpark. Parken kallas för Borås stads ”Central Park”
och har höga besöks- och rekreationsvärden. Stadsparken är ett mycket
viktigt grönt rum i staden som inte anses vara möjligt att ersätta.
Annelundsparken (15) är en centralt belägen park i Borås. Parken har anor
från 1800-talet. I parken finns Annelundsvillan med café och restaurang,
en kolonistuga, boulebana, Borås största lekplats och ett stort antal olika
växter. Annelundsparken har höga besöks-, rekreations- och stadsvärden
och är ett mycket viktigt grönt rum i staden.
Borås Arena (16) är en fotbollsarena inom området Knalleland. Både
nationell och internationell fotboll spelas här och arenan är hemmaplan
för IF Elfsborg. Publikkapaciteten uppgår till 18 000 personer. Förutom
fotboll används arenan för konferenser och andra evenemang. Borås Arena
bedöms vara en viktig evenemangsarena för Boråsare, men också för
regionen som helhet, och är en plats med stort värde för dess besökare.
Knalleland (17) är ett stort handels- och evenemangsområde. Området
gränsar till Borås Arena och Borås Djurpark. Handelsområdet besöks av
cirka sju miljoner besökare varje år och inrymmer gallerior, volymhandel,
specialbutiker, caféer och restauranger. Området bedöms vara en för Borås
viktig del för nöjen, upplevelser och evenemang, tillsammans med Borås
Arena och djurparken.

Borås Djurpark (9) omfattar ett 40 hektar stort område. Borås Djurpark är
ett stort besöksmål som tydligt förknippas med Borås. Djurparken utgör en
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Områden med mycket stora respektive stora värden för natur- och
kulturmiljö
Områden med natur- och kulturmiljöintressen visas i figur 6.19
och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen i avsnitt 11.2 och 11.3.
Betydelsefulla rekreation- och friluftsområden sammanfaller med naturoch kulturområden och är inräknade i dessa. För beskrivning av rekreationoch friluftsområden se avsnitt 11.4 i miljökonsekvensbeskrivningen.

6.2.4 Bortvalda områden
Bortvalda områden redovisas i grått i figur 6.19. Nedan beskrivna områden
(a), (b) och (c) är bortvalda för lokalisering av höghastighetsjärnvägen.
Områdena (d) och (e) är bortvalda för passage med påverkan på markytan.
Det innebär att passage i bergtunnel fortsatt är möjlig förbi dessa områden.
I väster har delar av utredningsområdet valts bort i både norr (a) och söder
(b). Sträckningen för etappen Mölnlycke-Bollebygd gör att dessa områden
inte är möjliga att nå spårgeometriskt.
Hela den södra delen av utredningsområdet (c) har valts bort. Området
anses olämpligt för lokalisering av ny järnväg då det omfattar flera
olika områden och sjöar med högsta natur- och kulturvärden samt
rekreationsvärden. Inom det bortvalda området finns bland annat
områdena Upptröst, Yttre Näs, Älmås och Lindåsabäckens naturreservat
samt sjöarna Uppsalen, Västersjön, Bosjön och Guttasjön.
Rutnätsstaden och stadsparken (d) är centralt belägna områden i
Borås. Inom rutnätsstaden pågår mycket av stadens sociala liv och dess
småskaliga men stadsmässiga struktur anses vara oersättlig, området
har därför valts bort. Äldre rutnätsstaden är även en kommunalt utpekad
kulturmiljö. Stadsparken har höga besöks- och rekreationsvärden och
området väljs bort då det är ett mycket viktigt grönt rum i staden som inte
anses vara möjligt att ersätta.
Ett triangulärt område i östra delen (e), innehållande tätorten Gånghester,
har valts bort. Området anses olämpligt för lokalisering av ny järnväg då
en sträckning österut, utöver påverkan på Gånghester, även skulle påverka
tätorten Dalsjöfors och ett område rikt på fornlämningar med högsta
kulturvärden nordost om det bortvalda området.
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Figur 6.23 Områden med stora och mycket stora värden samt bortvalda områden för lokalisering av höghastighetsjärnvägen
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6 ALTERNATIV

6.3 Bortvalda alternativ
I arbetet med lokaliseringsutredningen har följande alternativ valts bort
från fortsatt utredning. De bortvalda områdena beskrivs nedan med
hänvisning till karta i figur 6.24.
Bergtunnel och nedsänkt läge i dalgången vid Bollebygd (a)
Då kopplingen till den angränsande etappen Mölnlycke-Bollebygd styr
möjliga linjeföringar österut, och då även i höjdled, är det inte möjligt att
passera dalgången vid Bollebygd i bergtunnel eller i nedsänkt läge. Detta
gäller även för stationslägets höjdläge. Alternativen har därför valts bort.
Markplan och ovan mark öster om Bollebygd (b)
Öster om dalgången vid Bollebygd stiger markytan kraftigt uppåt
vilket i kombination med den maximalt tillåtna lutningen på
höghastighetsjärnvägen innebär att tunnel är det enda möjliga höjdläget på
denna del av sträckan. Tunnelns längd bedöms bli minst 3,5 kilometer.
Järnväg i markplan och ovan mark norr om väg 40 (c)
Norr om väg 40 på sträckan mellan Viared och Borås bedöms bergtunnel
vara det enda möjliga höjdläget. Detta för att undvika påverkan på väg
40, samlad bebyggelse och verksamheter i området samt på grund av
spårgeometriska krav i kombination med topografin, då tunnel krävs för
att kunna nå ett framtida stationsläge i Borås. Tunnelns längd bedöms bli
minst fyra kilometer.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Regementet (d)
För passage av Regementet och höjdpartiet väster om Regementet bedöms
bergtunnel vara det enda möjliga alternativet. Detta för att undvika
påverkan på Regementet men även på grund av spårgeometriska krav i
kombination med topografin. Minsta längd på tunneln bedöms vara 0,52,5 kilometer beroende på höghastighetsjärnvägens läge och riktning.
Järnväg i markplan och ovan mark genom Norrmalm (e)
För passage av stadsdelen Norrmalm bedöms bergtunnel vara det enda
möjliga alternativet med hänsyn till spårgeometriska krav i kombination
med topografin. Samtidigt skyddas bebyggelsen inom stadsdelen från
kraftig påverkan och att viktiga samband inte bryts. Tunnelns längd
bedöms bli minst en kilometer.
Järnväg i markplan och ovan mark genom Bergsäter, Hulta och
Svensgärde (f)
För passage av stadsdelarna Bergsäter, Hulta och Svensgärde bedöms
bergtunnel vara det enda möjliga alternativet. Detta för att inte medföra
kraftig påverkan på bebyggelsen och bryta viktiga samband inom
stadsdelarna vid lokalisering av höghastighetsjärnvägen i markplan eller
ovan mark. Tunnelns längd bedöms bli minst 2,5 kilometer.
Nedsänkt stationsläge i Borås (g)
I enlighet med förstudies beslutshandling har nedsänkt och helt eller
delvis överdäckat stationsläge i Borås studerats. Ett nedsänkt stationsläge
avser en station i betongtråg eller -tunnel cirka 8-10 meter under
befintlig marknivå. För ett nedsänkt stationsläge behöver järnvägen, av
spårgeometriska skäl, passera under Viskan. Detta kräver ett jorddjup som
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innebär att stationen kan behöva sänkas ytterligare gentemot vad som är
motiverat av stadsbyggnadsskäl.
Nedsänkt stationsläge innebär att grundvattennivån i Borås
behöver sänkas under byggskedet och eventuellt även i driftskedet.
Grundvattennivån ligger idag cirka tre meter under befintlig markyta.
Ett nedsänkt läge innebär, på grund av de vattenförande jordlagren, att
mycket stora mängder grundvatten behöver pumpas upp, vilket förutom
en påverkan på grundvattennivån i omgivningen också innebär att stora
mängder grundvatten behöver tas om hand och avledas, både under
byggskedet och under driftskedet. Den hydrauliska kontakten mellan
grundvattenmagasinet och Viskan innebär att när grundvattennivån sänks
kommer ytvatten att infiltrera till grundvattenmagasinet.
Förutom problem med stora mängder vatten och omhändertagande
av detta, så ställer en station i betongtråg eller -tunnel krav på
kompensationsåtgärder för vattnets lyftkraft. Detta innebär en tyngre
och kraftigare konstruktion, alternativt att tråget eller tunneln behöver
förankras i berg på stort djup. Kostnaden för kompensationsåtgärderna
till följd av vattnets lyftkraft är orimligt hög jämfört med övriga studerade
höjdlägen.
Sammantaget har nedsänkt läge valts bort för samtliga korridorer
då det bedöms vara mycket komplicerat utifrån hydrologiska skäl
och inte kostnadsmässigt motiverat med hänsyn till behovet av
kompensationsåtgärder. Därutöver bedöms omgivningspåverkan, såsom
sättningar och föroreningsspridning, till följd av grundvattensänkning som
alltför stor. Detta bedöms gälla både för bygg- och driftskedet.
Station i Viared (1)
En station i Viared, som enligt beslutet från förstudien skulle
studeras, utreds inte vidare då stationen, enligt den Trafikanalys som
Trafikverket genomförde år 2012, inte uppfyller restider och ställda
krav på tillgänglighet. Nyttan av en station i Viared är låg utifrån
resandeunderlaget. Det är inte heller rimligt med ytterligare stationer
inom etappen.
Passage med höghastighetsjärnväg i befintlig järnvägssträckning ”Hästskon” (2)
I enlighet med förstudies beslutshandling har passage utmed den så
kallade ”hästskon” studerats översiktligt. Befintlig Kust till kustbana väster
om Borås har genom hästskon en spårgeometrisk standard som innebär
radier ned till cirka 300 meter. Detta motsvaras av en maximal hastighet
på cirka 60 kilometer/timme, förutsatt maximal rälsförhöjning. Sträckan
där hastighetsbegränsningen är aktuell är minst 1,5 kilometer. Den utifrån
spårgeometrin begränsade hastigheten uppfyller inte kravet på hastighet
för ej stannade höghastighetståg på minst 230 kilometer/timme.
Samförläggning av höghastighetsjärnväg med väg 40 genom Borås (3)
Väg 40 passerar genom Borås. En samförläggning av befintlig väg 40 och
höghastighetsjärnväg är inte möjlig då väg 40 har radier i plan på ner till
350-500 meter. Detta motsvaras av en maximal hastighet för järnvägen
på cirka 100 kilometer/timme, förutsatt maximal rälsförhöjning. Denna
geometriska standard uppfyller inte kravet på hastighet för ej stannade
höghastighetståg på minst 230 kilometer/timme.
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Samförläggning av höghastighetsjärnväg med Älvsborgsbanan förbi
Simonsland (4)
Spårgeometriskt kan endast en största tillåtna hastighet på cirka
100 kilometer/timme erhållas vid samförläggning med Älvsborgsbanan.
Hastigheten uppfyller inte kravet på 230 kilometer/timme för ej stannade
höghastighetståg.
Upphöjt centrumnära stationsläge i Borås över befintlig väg 40 (5)
Väg 40 utgör riksintresse för kommunikation. Vägens funktion måste
kunna bibehållas under byggnation av Götalandsbanan. Ett sätt att inte
nämnvärt påverka funktionen av väg 40 är att förlägga Götalandsbanans
spår på hög höjd ovanför väg 40. Ett sådant alternativ skulle innebära att
Götalandsbanans spår skulle förläggas på en höjd av cirka 40 meter ovan
mark vid befintlig station. Ett sådant upphöjt läge bedöms som orimligt
baserat på de stadsbyggnadsbyggnadseffekter som alternativet skulle
innebära.
Järnväg i norra delen av tätorten (6)
Att förlägga höghastighetsjärnvägen i norra delen av utredningsområdet,
genom norra delen av Borås tätort, har bedömts orimligt. Detta med
tanke på det intrång som ett sådant alternativ skulle medföra utan att
direkt kunna knyta an till befintlig station och de mest centrala delarna
av Borås. En höghastighetsjärnväg skulle passera genom Parkstaden med
Borås museum, ett område med mycket stora värden för kulturmiljö och
bostadsbebyggelse från början av 1900-talet. Alternativet skulle sedan gå
genom Knallelandområdet och vidare österut.
Bibana med stationsläge i södra delen av Borås tätort (7)
En bibana med stationsläge i södra delen av Borås tätort ges sämre
förutsättningar för god tillgänglighet till höghastighetsjärnvägen, jämfört
med ett centrumnära stationsläge. I ett sådant alternativ hade det varit
önskvärt med ett stationsläge så nära befintlig station som möjligt, vilket
skulle innebära en betydligt längre bibana jämför med om stationen kan
placeras parallellt med befintlig station. Bibana med stationsläge i södra
delen av Borås har valts bort då det sammantaget bedöms sämre än ett
alternativ med ett centrumnära stationsläge.
Förbifarter genom och söder om Borås för kombinationsalternativet (8)
Förbifarter i markplan eller ovan mark genom Borås tätort eller söder
om Borås kommer att medföra intrång och omgivningspåverkan. Dessa
alternativ har valts bort på grund av att de medför betydligt högre kostnad,
innebär större intrång och omgivningspåverkan samt, för alternativet
söder om Borås, längre restid för ej stannade tåg än alternativet med en
förbifart i bergtunnel under Borås.
Station i bergtunnel för stationsläge i södra delen av Borås tätort och söder
om Borås tätort (9)
En station i bergtunnel i södra delen av Borås tätort eller söder om Borås
tätort skulle innebära sämre förutsättningar att skapa god tillgänglighet,
jämfört med ett centrumnära stationsläge. Med bakgrund av detta har
ambitionen för ett alternativ med station i bergtunnel varit ett läge så nära
befintlig station och de mest centrala delarna av Borås som möjligt.
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Figur 6.24 Bortvalda alternativ
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För att uppnå restidskravet på två timmar mellan Göteborg och Stockholm
har utgångspunkten varit att finna korridorer som möjliggör så gena
sträckningar som möjligt, med förutsättningar att hålla så hög hastighet
som möjligt. Generellt för samtliga korridorer gäller att den kuperade
terrängen medför att höghastighetsjärnvägen kommer att gå omväxlande
på bank, i skärning, i tunnel och på bro.

Korridorerna har tagits fram baserat på ett antal identifierade
lokaliseringar. De olika lokaliseringarna avser placering av järnvägen inom
olika delsträckor. Dessa delsträckor är passage av Viared, lokalisering av
stationsläget i Borås respektive utgångar österut ur utredningsområdet,
se figur 6.25. Till följd av spårgeometriska förutsättningar är inte alla
lokaliseringar, och sträckningar däremellan, möjliga att kombinera med
varanda. För respektive lokalisering redovisas, med hjälp av färgade rutor,
inom vilka korridorer de olika lokaliseringarna är möjliga.

Västra delen

Centrumnära stationsläge - lila, gul och röd korridor
Stationsläge i södra delen av Borås tätort - ljusgrön och mörkgrön korridor
Stationsläge söder om Borås tätort - ljusblå och mörkblå korridor

lila
ljusgrön
mörkgrön
ljusblå
mörkblå
gul
röd

Sträckan har delats upp i två delar, en västlig del mellan Bollebygd
och Viared, samt en östlig del mellan Viared och öster om Borås. Två
korridorer har tagits fram på den västra delen och sju korridorer har tagits
fram på den östra delen. Samtliga korridorer i den östra delen går att
kombinera med samtliga korridorer i den västra delen.

lila
mörkgrön

6 ALTERNATIV

6.4 Korridorer

		

Östra delen

För passage av hela den västra delen har två olika lokaliseringar
identifierats:

Västra delen

•

I norra delen av kvarvarande område

•

I södra delen av kvarvarande område

lila
mörkgrön

Västra delen

Östra delen

Figur 6.25 Principiella förutsättningar för framtagna korridorer inom utredningsområdet

Östra delen
För den östra delen har passage av Viared, lokalisering av stationsläget i
Borås och utgångar österut identifierats som styrande för korridorernas
avgränsning.
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•

Norr om väg 40

•

Längs väg 40

•

Centrumnära stationsläge

•

Genom Viared

•

Stationsläge i södra delen av Borås tätort

•

Längs väg 40

•

Genom södra delen av Viared och flygplatsen

•

Stationsläge söder om Borås tätort

•

Längs väg 1700, mellan Gånghester och Målsryd

•

Söder om Viared och flygplatsen

•

Centrumnära stationsläge på bibana och förbifart i bergtunnel

•

Mellan Målsryd och väg 27
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mörkgrön
ljusblå
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För lokalisering av stationsläget i Borås har följande lokaliseringar, som
beskrivs utförligare i avsnitt 6.2.1, identifierats:

lila
ljusgrön
mörkgrön
ljusblå
mörkblå
gul
röd

lila
ljusgrön
mörkgrön
ljusblå
mörkblå
gul
röd

För passage av Viared har följande lokaliseringar identifierats:

Utgångarna österut är en vidareutveckling av de utgångar som beskrivs i
avsnitt 6.2.2. För utgångarna har följande lokaliseringar identifierats, där
de två första möjliggör sträckningar norr om sjön Tolken och de två andra
söder om sjön Tolken:

Lila korridor
Lila korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig mellan Bollebygd
och Viared. Korridoren sammanfaller med mörkgrön korridor i väster
men ligger den längre söderut längs övriga sträckan. I västra delen är
korridoren cirka 200 meter bred. Korridoren blir sedan successivt bredare
och som bredast runt 900 meter. Korridoren möjliggör gen sträckning av
järnvägen och hög hastighet.

Borås
Sjömarken

Korridoren är bred i östra delen, mot Viared, för att möjliggöra
passage både norr och söder om Viareds verksamhetsområde och olika
sträckningar vidare österut, genom Borås.
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Korridorer i västra delen

Sandared

Korridorens avgränsning och bredd i väster styrs av anslutningen till
etappen Mölnlycke-Bollebygd. I västra delen av korridoren passeras Kust
till kustbanan, där höghastighetsjärnvägen förutsätts passera över denna.
Stationen i Bollebygd avses att placeras i upphöjt läge eller i markplan.
Öster om stationen kommer järnvägen att förläggas i bergtunnel på
grund av områdets topografi. Denna bergtunnel kommer att bli minst
3,5 kilometer lång.

Bollebygd

Viskafors

Teckenförklaring
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Lila korridor
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Den lila korridoren viker inte av mot väg 40, utan fortsätter i en sydligare
sträckning österut. Sjöarna Ösjön och Abborrsjön ligger inom korridoren. I
söder avgränsas korridoren dels av ett område med höga naturvärden vid
Eneslund, dels av ett område med kulturvärden och höga naturvärden vid
Övre Näs.
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Figur 6.26 Lila korridor, västra delen

Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig mellan
Bollebygd och Viared. I västra delen är korridoren cirka 200 meter bred.
Korridoren blir sedan successivt bredare och som bredast runt 900 meter.
Korridoren möjliggör en samförläggning med väg 40 för möjlighet att
undvika att skapa ytterligare en barriär i området. Höghastighetsjärnvägen
har högre geometriska krav än motorvägen, varför en helt parallell
förläggning dock inte är möjlig. Inom korridoren finns även möjlighet för
gen sträckning av järnvägen och hög hastighet.

Borås
Sjömarken
Sandared

Korridorens avgränsning och bredd i väster styrs av anslutningen till
etappen Mölnlycke-Bollebygd. I västra delen av korridoren passeras Kust
till kustbanan, där höghastighetsjärnvägen förutsätts passera över denna.
Stationen i Bollebygd avses att placeras i upphöjt läge eller i markplan.
Stationens placering och riktning styr av spårgeometriska skäl korridorens
fortsättning österut. Öster om stationen kommer järnvägen att förläggas
i bergtunnel på grund av områdets topografi. Denna bergtunnel kommer
att bli minst 3,5 kilometer lång. Korridoren viker av mot nordost och
går parallellt med väg 40 fram till Viared. Vid Låddekärrsbu avgränsas
korridoren i norr av ett område med mycket högt kulturvärde.

Bollebygd

Viskafors

Teckenförklaring
Utredningsområde
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0

2

Ett flertal sjöar, bland annat Vannasjön och Eningen, ligger inom
korridoren. Korridoren är bred i östra delen, mot Viared, för att möjliggöra
passage både norr och söder om Viareds verksamhetsområde och olika
sträckningar vidare österut, genom Borås.
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Figur 6.27 Mörkgrön korridor, västra delen
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6 ALTERNATIV

Korridorer i östra delen
Lila korridor
Lila korridor är cirka 18 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till nordöst om Borås. I centrala Borås är korridoren relativt smal,
cirka 400 meter, medan korridoren är drygt 800 meter bred i väster och
drygt 1,5 kilometer bred i öster. Korridoren möjliggör för en station i
centrumnära läge i Borås. Stationen avses att placeras i markplan eller i
upphöjt läge.

Borås
Sjömarken
Sandared

Möjligheterna för olika placeringar av en höghastighetsjärnväg och station
i ett centrumnära läge i Borås är begränsade. En stor anläggning ska
integreras i en stadsmiljö med flera områden med stora bevarandevärden
och viktiga samhällsfunktioner. En ny station kan antingen läggas
parallellt med befintligt stationsområde eller vridas något, i en mer
nord-sydlig riktning. I centrala Borås har korridoren avgränsats i stort
av rutnätsstaden i sydöst. I nordväst har korridoren avgränsats så att
höghastighetsjärnvägen ges möjlighet att passera väster om Simonsland.
Riktningen på en ny station i centrala Borås innebär spårgeometriskt
att passage av Viared endast kan ske söder om verksamhetsområdet och
flygplatsen. På samma sätt ger spårgeometrin att passage ut från Borås åt
öster kommer att ske i utredningsområdets norra del.
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Figur 6.28 Lila korridor, östra delen

I väster ligger korridoren huvudsakligen söder om Viared och omfattar
de nordligaste delarna av sjöarna Kvarnsjön, Bolingen och Björken.
Korridoren passerar mellan Pickesjön och Funningen, där även väg 27
passeras. Korridoren följer sedan Viskadalsbanans riktning norrut in mot
befintlig station. Mellan väg 27 och Regementet kan järnvägen på grund av

Figur 6.29 Möjliga kombinationer i korridoren

spårgeometriska krav i kombination med topografin endast gå i markplan
i sydöstra delarna av korridoren. För övriga delar förutsätts att järnvägen
förläggs i en upp till cirka två kilometer lång tunnel, som kommer ut öster
om Regementet.
I centrala Borås korsar korridoren väg 40, Kust till kustbanan samt Viskan.
Väg 40 kan komma att behöva byggas om för möjlighet till planskild
passage under motorvägen och med övriga järnvägar. Därefter följer
korridoren Älvsborgsbanans riktning norrut, innan den viker av mot
nordost. För passage förbi Norrmalm förutsätts att järnvägen på grund av
spårgeometriska krav i kombination med topografin förläggs i en minst en
kilometer lång tunnel.

Ljusgrön korridor
Ljusgrön korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till öster om Borås. Korridoren är cirka 1,5 kilometer bred öster och
väster om Borås. Genom Borås är korridoren smalare, cirka 650 meter på
det smalaste stället. Korridoren möjliggör för en station i södra delen av
Borås tätort samt utgång i öster längs väg 40. Stationen avses att placeras i
markplan eller i upphöjt läge.
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Figur 6.30 Ljusgrön korridor, östra delen
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Möjlighet för olika placeringar av en höghastighetsjärnväg med
station i södra delen av Borås tätort är förhållandevis små. En stor
stationsanläggning ska integreras i en stadsmiljö med karaktär av
centrumnära blandad bebyggelse. Här finns bostadsbebyggelse och andra
områden med stora värden. En ny station kan antingen läggas i en östvästlig riktning eller vridas något mot nordost. Av spårgeometriska skäl är
stationens placering och riktning samt utgången österut ur Borås styrande
för korridorens avgränsning. Detta innebär att passage av Viared inte är
möjligt både söder om verksamhetsområdet och söder om flygplatsen. Vid
Viared har korridoren avgränsats av Kvarnsjön och bostadsbebyggelsen
vid Rysshagen i söder och av väg 40 i norr. Korridoren korsar väg 27
strax öster om Viared. Från väster om Pickesjön till öster om Regementet
förutsätts att järnvägen på grund av spårgeometriska krav i kombination
med topografin förläggs i en minst två kilometer lång tunnel. En mindre
del av korridoren ligger norr om väg 40 mellan Viared och Borås.
Eventuella passager av väg 40, samt höghastighetsjärnväg norr om väg 40,
förutsätts förläggas i tunnel.
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Figur 6.31 Möjliga kombinationer i korridoren

Korridoren korsar Viskadalsbanan, Kust till kustbanan och Viskan och
möjliggör sedan för lokalisering längs väg 40 öster om Borås. För passage
av bostadsområdena Bergsäter, Hulta och Svensgärde förutsätts att
järnvägen förläggs i en minst 2,5 kilometer lång tunnel för att minimera
påverkan för boende. I skogsområdet söder om bostadsområdena kan
höghastighetsjärnvägen förläggas i markplan.

6 ALTERNATIV

Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor sträcker sig från väster om Viared till öster om Borås.
Korridoren möjliggör för en station i södra delen av Borås tätort samt
utgång ur Borås längs Kust till kustbanans riktning mot öster. Korridoren
möjliggör för en anslutning till angränsande etapp i öster i södra delen
av utredningsområdet. Inom korridoren finns två alternativa utgångar
mot öster, norr eller söder om Målsryd. Beroende på val av utgång är
korridoren cirka 16 eller 17 kilometer lång. Korridoren är cirka 300 meter
bred öster och väster om Borås. Genom Borås är korridoren bredare, cirka
750 meter på det bredaste stället. Stationen avses att placeras i markplan
eller i upphöjt läge.
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Figur 6.32 Mörkgrön korridor, östra delen

Möjligheterna för olika placeringar av en höghastighetsjärnväg med
station i södra delen av Borås tätort är förhållandevis små. En stor
stationsanläggning ska integreras i en stadsmiljö med karaktär av
centrumnära blandad bebyggelse. Här finns bostadsbebyggelse och andra
områden med stora värden. En ny station anläggs i samma riktning
som Kust till kustbanan. Stationens placering och riktning samt de två
utgångarna ur Borås är styrande för korridorens avgränsning. Detta
innebär att passage av Viared av spårgeometriska skäl sker utmed väg
40. Eventuella passager av väg 40, samt järnväg norr om väg 40 mellan
Viared och Borås, förutsätts förläggas i en minst fyra kilometer lång tunnel.
Korridoren korsar Viskadalsbanan och Viskan i Borås tätort.

Figur 6.33 Möjliga kombinationer i korridoren

Korridoren har två utgångar öster om Borås. Den nordliga utgången
följer Kust till kustbanans riktning och väg 1700 för att passera mellan
Gånghester och Målsryd och på så sätt undvika påverkan på samhällena.
Nordväst om Målsryd, vid Råslätt, ligger ett lövskogsområde av högsta
naturvärde. Lövskogsområdet har fått utgöra gräns för den nordliga
utgången. För att undvika ett större intrång i Borås tätort än nödvändigt
viker den sydliga utgången av först öster om tätorten och fortsätter sedan
mot sydost mellan Målsryd och väg 27. Vid Målsryds samhälle avgränsas
korridoren av samhället i norr, och av Lindåsabäckens naturreservat i
söder.

Ljusblå korridor
Ljusblå korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster
om Viared till öster om Borås. Korridoren är cirka 700 meter bred
väster om Borås och cirka 900 meter bred öster om Borås. Vid passagen
söder om Borås är korridoren smalare, cirka 500 meter på det smalaste
stället. Korridoren möjliggör en sträckning med hög hastighet och
god spårgeometrisk standard samtidigt som intrång i Borås tätort
undviks. Korridoren möjliggör också för en anslutning till angränsande
etapp i öster längs väg 40. Stationen avses att placeras i markplan
eller i upphöjt läge söder om Borås tätort, så nära tätorten som möjligt
och med god tillgänglighet till det regionala vägnätet. Då korridoren
passerar utanför tätorten finns möjligheter till olika placeringar av både
höghastighetsjärnvägen och stationen.
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I väster har korridoren avgränsats av Kvarnsjön, Bolingen och Björken i
söder. Korridoren går söder om flygplatsen för att fortsätta relativt rakt
österut där Funningen, väg 27 och Viskan passeras. Passagen av Viskan
med omkringliggande naturområde sker i närheten av ny väg 27, för att
minimera påverkan på naturområdet. Korridoren ligger söder om Borås
tätort för att inte göra intrång tätorten, och passerar därför i huvudsak
söder om Dammsvedjan och öster om Brotorp.

Figur 6.35 Möjliga kombinationer i korridoren

Efter det tänkta stationsläget viker korridoren av mot nordost för att
möjliggöra för lokalisering längs väg 40 öster om Borås. Korridoren
passerar väster om Gånghester för att inte göra intrång i tärorten.
Korridoren korsar Kust till kustbanan och väg 1700 mellan Borås och
Gånghester.
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Figur 6.34 Ljusblå korridor, östra delen
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Mörkblå korridor
Mörkblå korridor är cirka 15 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till sydost om Borås. Korridoren är cirka 800 meter bred öster och
väster om Borås. Vid passagen söder om Borås är korridoren smalare, cirka
450 meter på det smalaste stället. Korridoren möjliggör för en sträckning
med hög hastighet och god spårgeometrisk standard samtidigt som intrång
i Borås tätort undviks. Korridoren möjliggör också för en anslutning till
angränsande etapp i öster i södra delen av utredningsområdet. Inom
korridoren finns två alternativa utgångar mot öster, norr eller söder om
Målsryd. Stationen avses att placeras i markplan eller i upphöjt läge, så
nära tätorten som möjligt och med god tillgänglighet till det regionala
vägnätet. Då korridoren passerar utanför tätorten finns möjligheter till
olika placeringar av både höghastighetsjärnvägen och station.
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I väster har korridoren avgränsats av sjöarna Kvarnsjön och Bolingen samt
samlad bebyggelse vid Funningen i söder. Korridoren sträcker sig delvis
över Viareds verksamhetsområde och flygplatsen. Korridoren passerar
Viskan med omkringliggande naturområde i närheten av ny väg 27, för att
minimera påverkan på naturområdet. Korridoren ligger söder om Borås
tätort för att inte göra intrång i tätorten och passerar därför söder om
Dammsvedjan.

Figur 6.37 Möjliga kombinationer i korridoren

Korridoren har två utgångar öster om Borås. Den nordliga utgången
fortsätter rakt österut längs väg 1700 och passerar mellan Gånghester
och Målsryd för att undvika påverkan på samhällena. Nordväst om
Målsryd, vid Råslätt, ligger ett lövskogsområde av högsta naturvärde.
Lövskogsområdet har fått utgöra gräns för den nordliga utgången. Den
sydliga utgången, mellan Målsryd och väg 27, avgränsas av Målsryds
samhälle i norr, och av Lindåsabäckens naturreservat i söder.
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Figur 6.36 Mörkblå korridor, östra delen

Röd korridor
Röd korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till öster om Borås. Korridorens bredd varierar mellan cirka 1 och
1,8 kilometer väster om Borås. Vid passagen genom Borås är korridoren
smalare, cirka 900 meter på det smalaste stället. Öster om Borås ökar
korridorens bredd upp till cirka 10 kilometer på det bredaste stället.

Borås
Sjömarken

Stationen avses att placeras i bergtunnel, cirka 60 meter under markytan.
Korridoren möjliggör på så sätt en station i centrumnära läge i Borås
samtidigt som stora markintrång i staden undviks. Korridoren möjliggör
även för en sträckning med hög hastighet och god spårgeometrisk
standard. En station i bergtunnel medför att höghastighetsjärnvägen inom
korridoren nästan helt förläggs i bergtunnel, se ljusrött område i figur
6.38. Inom korridoren kan järnvägen dock komma att förläggas i markplan
söder om Viared, se mörkrött område i figur 6.38.

Sandared

Bollebygd

Viskafors

Korridoren är avgränsad utifrån ett centrumnära stationsläge och för att
kunna optimera en tunnelsträckning utifrån tunnelplacering och -drivning.
Alla utgångar mot öster och passager av Viareds verksamhetsområde är
möjliga.
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Röd korridor, järnväg i markplan eller i tunnel

Figur 6.38 Röd korridor, östra delen
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Inom röd korridor kommer stationsuppgångar att finnas. Dessa kan
placeras fritt i stadsmiljön eller som del i annan byggnation. Utöver det
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Figur 6.39 Möjliga kombinationer i korridoren

kommer även ventilations- och serviceschakt att behövas vilka kommer
att bli synliga i stadsmiljön. Det finns relativt stor möjlighet att anpassa
lokaliseringen av dessa till omgivningen.

6 ALTERNATIV

Gul korridor
Gul korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till öster om Borås. Korridorens bredd varierar mellan cirka 1 och
1,8 kilometer väster om Borås. Vid passagen genom Borås är korridoren
smalare, cirka 900 meter på det smalaste stället. Öster om Borås är
korridoren cirka 4,5 kilometer bred på det bredaste stället.

Borås
Sjömarken

Gul korridor består av spår för ej stannande höghastighetståg i djup
bergtunnel under Borås, nedan kallad förbifart, och spår för stannande
tåg i markplan eller ovan mark med station i centrumnära stationsläge i
anslutning till befintlig station, nedan kallad bibana.
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Teckenförklaring
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Gul korridor, bibana - järnväg i markplan
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Figur 6.40 Gul korridor, östra delen
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Förbifarten möjliggör för en sträckning för ej stannande tåg med hög
hastighet och god spårgeometrisk standard. Förbifarten förläggs nästan
helt i bergtunnel, se ljusgult område i figur 6.40. Inom korridoren
kan järnvägen dock komma att förläggas i markplan eller ovan mark
söder om Viared, se orange område i figur 6.40. Korridoren möjliggör
för en anslutning till angränsande etapp i öster i norra delen av
utredningsområdet och längs väg 40. Utgångarna österut har avgränsats
med hänsyn till stationens riktning och kopplingspunkt mellan förbifarten
och bibanan öster om Borås tärort.
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Bibanan, järnväg i markplan, blir mellan 7 och 13 kilometer lång och
förläggs med station i markplan eller i upphöjt läge, se mörkgult område i
figur 6.40. Bibanan kan komma upp ur tunnel antingen någonstans längs
Viskadalsbanan söder om Regementet eller direkt öster om Regementet.
Bibanan passerar under väg 40, passerar befintlig station och Viskan.

Figur 6.41 Möjliga kombinationer i korridoren

Vidare norrut följer korridoren Älvsborgsbanans riktning för att gå in i
tunnel under Norrmalm.
Till följd av att bibanan har en lägre hastighetsstandard och därmed
kan byggas med en lägre spårgeometrisk standard samt ett till ytan
mindre stationsområde har gul korridor kunnat avgränsats utifrån flera
utpekade värdekärnor. Korridoren har avgränsats av Regementet i sydväst,
naturområdet Osdal-Bråt och bostadsområdet Göta i sydöst, Ramnasjön
i väster, Borås centrum och högskolan i öster samt bostadsområdena
Bergdalen i öster och Norrmalm i norr.
Till förbifarten kommer ventilations- och serviceschakt att behövas vilka
kommer att bli synliga i stadsmiljön. Det finns relativt stor möjlighet att
anpassa lokaliseringen av dessa till omgivningen.
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Figur 6.42 Samlingskarta för korridorer i västra delen samt lila, ljusgrön, mörkgrön, ljusblå och mörkblå korridor i östra delen
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Figur 6.43 Samlingskarta korridorer i västra delen samt röd korridor i östra delen
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Figur 6.44 Samlingskarta korridorer i västra delen samt gul korridor i östra delen

60

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, SAMRÅDSHANDLING

•

Nollalternativet beskriver den framtida utvecklingen inom
utredningsområdet, utan att ny höghastighetsjärnväg byggs. Prognosåret
för nollalternativet är år 2040.

Ökad lokal pendling mellan Göteborg och Borås tack vare kortare
restid och nya stationer

•

Överflyttning av pendelresenärer mellan Göteborg och Borås från bil
och buss till tåg

•

Överflyttning av resenärer på sträckan Göteborg-Landvetter flygplats
från bil och buss till tåg

•

Överflyttning av flygresenärer på sträckan Göteborg-Stockholm till tåg

•

Överflyttning av tågresenärer på sträckan Göteborg-Stockholm från
Västra stambanan till Götalandsbanan (när denna är byggd)

•

Frigjord kapacitet på befintlig Kust till kustbana kan nyttjas för
pendling och/eller godstrafik

Nollalternativet innebär att höghastighetsjärnväg byggs ut mellan
Mölnlycke och Bollebygd, via Landvetter flygplats, men att nuvarande
järnväg i stort sett förblir oförändrad på övriga delar mellan Göteborg
och Borås. I övrigt kommer planerade åtgärder som stängning av några
plankorsningar samt nödvändigt underhåll för att säkerställa befintlig
trafikering att genomföras.
Utbyggnaden av deletappen Mölnlycke-Bollebygd innebär möjlighet
till ökad turtäthet mellan Göteborg och Borås till två tåg per timme
och riktning, jämfört med dagens 1,5 tåg per timme och riktning.
Begränsningar i trafikering kommer alltså kvarstå till följd av fortsatt
kapacitetsbrist. Kapacitetsbristen kommer även fortsättningsvis att
medföra stora risker för förseningar i trafiken mellan Göteborg och
Stockholm, då ingen avlastning av Västra stambanan erhålls. Den
huvudsakliga pendlingstrafiken mellan Göteborg och Borås kommer även
fortsättningsvis att ske med bil och buss.
Nollalternativet innebär således att förväntade förändringar i
resandemönster med en utbyggd höghastighetsjärnväg mellan Göteborg
och Borås och, i ett senare skede, mellan Göteborg och Stockholm inte
kommer att bli av. Dessa förväntade förändringar är:

Figur 6.45 Plansprängd mark väster om Viareds verksamhetsområde

Nollalternativet innebär även viss utveckling inom utredningsområdet
genom genomförande av Bollebygd kommuns och Borås stads planerade
detaljplaner, och även exempelvis planerade vägprojekt. I den västra delen
finns inga planerade utbyggnadsprojekt inom utredningsområdet om inte
höghastighetsjärnvägen byggs. Bland planerade utbyggnadsprojekt inom
den östra delen kan nämnas:
•

Fortsatt utbyggnad av Viareds verksamhetsområde, både väster och
öster om befintligt verksamhetsområde

•

Utbyggnad av bostäder, verksamheter, skolor och service vid
Regementet

Figur 6.46 Väg 27

•

Utbyggnad av bostäder, verksamheter, handel och service längs ny väg 27

•

Nytt rättscentrum byggs mellan väg 40 och befintlig station

•

Norrby länkas samman med centrum genom utbyggnad av bostäder
och verksamheter

•

Ny citygalleria med bostäder byggs vid Viskaholm, öster om befintlig
station

•

Ett kongresshus byggs söder om Högskolan i Borås

•

Ett nytt verksamhetsområde byggs öster om Borås, längs med väg 40

•

Ett kommunalt naturreservat bildas för den del av naturområdet
Osdals mader som innehar högsta naturvärde och är beläget söder om
ny väg 27.

•

Borås Energi och Miljö kommer att anlägga nya vatten-, avloppsoch fjärrvärmeledningar mellan Sobackens miljöanläggning och ny
väg 27. Vatten- och avloppsledningarna fortsätter sedan till Gässlösa
reningsverk och fjärrvärmeledningarna till Ryaverket.

6 ALTERNATIV

6.5 Nollalternativ

Figur 6.47 Regementet
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7 Potentialer och konsekvenser för
studerade alternativ
I detta kapitel beskrivs potentialer och konsekvenser för de studerade
korridorerna. Utgångspunkten för värdering av potentialer och
konsekvenser är den samlade påverkan som en höghastighetsjärnväg inom
respektive korridor bedöms medföra i relation till värden som identifierats.
I vissa fall kan åtgärder behövas för att mildra konsekvenserna.
Olika skalor har använts för bedömning av potentialer och konsekvenser.
Detta till följd av att höghastighetsjärnvägen med hänsyn till vissa aspekter
kan bidra, utgöra dragkraft, för en positiv förändring medan järnvägen
med hänsyn till andra aspekter medför negativ konsekvens med hänsyn
till samhällets, människans, landskapets eller djurlivets perspektiv.
Genomgående i bedömningarna har olika trafikantgruppers behov
beaktats, exempelvis arbetspendlare, barn, äldre och funktionshindrade.
Bedömning av potential har för nedanstående aspekter skett utifrån en
tregradig skala, se figur 7.1:
•

Trafikering och funktion

•

Restid och tillgänglighet

•

Jämställdhet

•

Kommunal planering och utveckling

•

Regional utveckling

•

Gestaltning

•

Genomförbarhet

Mycket bra

Små

Bevarandevärden

•

Hälsa

•

Naturresurser

•

Områden med mycket stora och stora värden med samhällsfunktion

•

Risk och säkerhet

Utgångspunkten är en sammanvägning av värdet eller känsligheten för
berörda områden med antagen effekt av höghastighetsjärnvägen. Berörda
områdens värde och antagen effekt på området ställs samman i en matris
som i sin tur ger en konsekvens, figur 7.3.
Bedömning av potentialer och konsekvenser har skett mot
nollalternativet, med fokus på alternativskiljande aspekter. Potentialer
och konsekvenser har bedömts med fokus på driftskedet, det vill säga när
höghastighetsjärnvägen är utbyggd och tågen har börjat trafikera. Även
konsekvenser som uppstår under byggskedet beskrivs för vissa aspekter,
exempelvis för delar av miljökonsekvenserna samt risk och säkerhet.

7.1 Trafik och användargruppen

Bra

Acceptabel

Figur 7.1 Illustration av skala för bedömning av potential och måluppfyllelse.
Konsekvenser

•

Nollalternativet beskrivs i avsnitt 6.5. Nollalternativets konsekvenser
beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Utgångspunkten för bedömningen är en sammanvägning av respektive
korridors möjligheter att möta de krav och förutsättningar som satts upp
för ny höghastighetsjärnväg, tillsammans med bedömning av potentialen
för respektive korridor att möta nationella, regionala och lokala mål
respektive utvecklingsplaner.

Potential

Bedömning av negativa konsekvenser har för nedanstående aspekter skett
utifrån en femgradig skala, figur 7.2:

Små-måttliga

Måttliga

Måttliga-Stora

För trafik och användargruppen har tre aspekter konsekvensbedömts.
Dessa är trafikering och funktion, restid och tillgänglighet samt
jämställdhet.
För trafikering och funktion har fokus varit på aspekter kopplat till restid
för tåg mellan Göteborg och Stockholm samt förutsättningar för att
möta krav på kapacitet och funktion konsekvensbedömts. För restid och
tillgänglighet har resenären varit i fokus och aspekter som restid, närhet
till stationen och målpunkter, bytesmöjligheter till annan tågtrafik och
busstrafik samt antal invånare och sysselsatta inom gång- och cykelavstånd
till stationsläget har konsekvensbedömts. För jämställdhet har aspekter
som järnvägens attraktivitet för både kvinnor och män, trygghet och lika
möjligheter att använda infrastrukturen konsekvensbedömts.

Stora

Figur 7.2 Illustration av skala för bedömning av samlade konsekvenser.

Intressets värde eller känslighet
Högt

Effekt
Stor

Måttlig

Liten

Stor negativ konsekvens

Måttlig-stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Måttligt

Måttlig-stor negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Små-måttliga negativa konsekvenser

Lågt

Måttlig negativ konsekvens

Små-måttliga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Figur 7.3 Matris som illustrerar bedömningsmetodik, från miljökonsekvensbeskrivningen.
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7.1.1 Trafikering och funktion
Samtliga korridorer bedöms uppfylla övergripande krav för trafikering
och funktion samt möjliggör för att restidskravet på två timmar mellan
Göteborg och Stockholm kan uppfyllas.
Västra delen
På den västra delen, mellan Bollebygd och Viared, finns två korridorer som
båda innebär gena sträckningar. Skillnaden i potential för trafikering och
funktion bedöms vara marginell mellan korridorerna.
Både lila och mörkgrön korridor bedöms innebära mycket bra
förutsättningar avseende trafikering och funktion.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Potential

Figur 7.4 Potential för trafikering och funktion, västra delen

Östra delen
På den östra delen finns sju korridorer som möjliggör för olika hög
hastighet för ej stannande tåg, längd på korridorerna och dessutom
möjligheter för olika gen sträckning vidare österut.
För lila, ljusgrön och mörkgrön korridor har hastighetsstandarden 230
kilometer/timme genom Borås förutsatts för inte stannande tåg. För
ljusblå, mörkblå, röd och gul korridor har 320 kilometer/timme förutsatts.
Den lila och mörkgröna korridoren är något längre än övriga korridorer.
Detta avspeglar sig i genomförda restidsberäkningar där lila korridor
bedöms medföra något längre restid för samtliga tåg jämfört med övriga
korridorer.
Trots att bibanan i gul korridor förutsätts ha en högsta tillåtna hastighet på
100 kilometer/timme visar genomförda restidsberäkningar på en kortare
restid för detta alternativ, jämfört med motsvarande i lila korridor. Detta
beror på att gul korridor är något kortare än lila korridor, samt att ej
stannande tåg kan hålla högre hastighet i gul korridor.
För jämförelse av korridorernas längd behöver även sträckning vidare
österut beaktas. Lila, ljusgrön, ljusblå, gul och nordliga sträckningar i röd
korridor bedöms innebära goda förutsättningar för gena sträckningar
fortsatt österut i riktning mot Ulricehamn. Mörkgrön, mörkblå och
sydliga sträckningar inom röd korridor bedöms istället innebära
längre sträckningar mot Ulricehamn, men kan vara fördelaktiga om
höghastighetsjärnvägen inte ska gå via Ulricehamn.
Båda de studerade schematiska spårskisserna för stationsutformning är
möjliga med avseende på trafikering och funktion i samtliga korridorer
förutom i röd korridor. I röd korridor är det endast aktuellt med
stationsutformning med genomgående huvudsspår ytterst.
Möjlighet att anlägga en driftteknisk kopplingspunkt finns i samtliga
korridorer. Röd korridor bedöms medföra längst avstånd mellan

För lila och gul korridor finns möjlighet att provisoriskt ansluta till befintlig
station i Borås, vid utbyggnad av Götalandsbanan på sträckan GöteborgBorås. För övriga korridorer förutsätts ny station i Borås byggas, vid en
etappvis utbyggnad.
Sammantaget bedöms ljusblå, mörkblå, röd och gul korridor skapa
mycket bra förutsättningar avseende trafikering och funktion, och även
för kortast restid. Ljusgrön korridor bedöms skapa bra förutsättningar
medan lila och mörkgrön korridor bedöms, till följd av längst sträckning
inom utredningsområdet samt nedsatt hastighetsstandard genom Borås,
innebära acceptabla förutsättningar.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Potential

Figur 7.5 Potential för trafikering och funktion, östra delen

7.1.2 Restid och tillgänglighet för resenärerna
En utbyggnad av Götalandsbanan innebär avsevärt kortare restider mellan
Göteborg och Stockholm jämfört med nollalternativet.
Restiderna mellan Göteborg och Borås, för tåg med inga eller få stopp, kan
upp till halveras jämfört med dagens restid på drygt en timme. För tåg med
många stopp på sträckan Göteborg-Borås kommer restiden bli kortare än
dagens restid, dock inte motsvarande en halvering.
Viss variation i restid, upp till en minut, finns mellan korridorerna
beroende på korridorernas längd och hastighetsstandard.
Ur resenärernas perspektiv är restiden för hela resan, dörr-dörr, det som är
viktigast. Restiden för hela resan är starkt kopplad till tillgängligheten till
och inom stationen. Samtliga korridorer möjliggör för att bytestidsmålet
på 10 minuter kan uppfyllas. För röd korridor är det viktigt att beakta tiden
det tar att ta sig upp och ned med rulltrappor eller hiss till plattformarna.
Västra delen
För den västra delen bedöms korridorerna inte innebära någon skillnad
avseende restid för resenärerna. Både lila och mörkgrön korridor med
stationsläge i Bollebygd bedöms, baserat på befintliga strukturer eller
behov av åtgärder, medföra bra förutsättningar för kortare restid med
tåg både väster- och österut. Med bra kollektivtrafikkopplingar till
stationsläget från norr och söder kan även restiden till både Göteborg,
men även Borås, förkortas för delar av Härryda, Mark och Bollebygds
kommuner.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Potential

Figur 7.6 Potential för restid och tillgänglighet, västra delen

Östra delen
På den östra delen finns skillnader i tillgänglighet beroende på lokalisering
av stationsläget, vilket har påverkan på restiden för resenärerna. En
nåbarhetsanlays har genomförts för de tre olika stationslägena. Denna
analys visar att ett centrumnära stationsläge har flest invånare och
sysselsatta inom 2,5 kilometer, vilket motsvarar gångavstånd till stationen,
se figur 7.7. På cykelavstånd från stationen omfattar ett centrumnära
stationsläge och stationsläge i södra delen av Borås tätort ungefär lika
många invånare och sysselsatta. Först på cirka tio kilometers avstånd från
stationslägena är antal invånare och sysselsatta likvärdigt för samtliga
studerade stationslägen, se figur 7.9 och 7.10.
I sammanhanget är det viktigt att poängtera att antal sysselsatta
nödvändigtvis inte speglar resandeefterfrågan till följd av att kopplingen
till var den sysselsatte bor inte har analyserats. I figur 7.8 redovisas
avstånd till viktiga målpunkter för respektive stationsläge.
Med utgångspunkt i att befintlig kollektivtrafik utgår ifrån befintlig station
och Stora torget innebär ett centrumnära stationsläge kortast restid för
bytesresenärerna. Detta gäller både till tågtrafiken på befintliga järnvägar
för byte mellan tåg och tåg och till befintlig lokal och regional busstrafik för
byte mellan tåg och buss.
För ett stationsläge i södra delen av Borås tätort, samt för ett stationsläge
söder om tätorten, bedöms kopplingen till tågtrafiken på befintliga
järnvägar bli sämre än motsvarande för ett centrumnära stationsläge.
Detta till följd av att inga nya stationer planeras på befintliga järnvägar i
Nåbarhet till station

Antal invånare inom olika avstånd

Antal sysselsatta inom olika avstånd

Stationsläge

2,5 km (gång)

5 km (cykel)

2,5 km (gång)

Centrumnära

28 000

60 000

24 000

5 km (cykel)
36 000

Södra delen av Borås

18 000

53 000

16 000

34 000

Söder om Borås tätort

3 000

25 000

3 000

19 000

Figur 7.7 Antal invånare och sysselsatta inom olika avstånd från studerade stationslägen.

Avstånd (km) mellan stationsläge och målpunkter
Stationsläge

Centrumnära

Södra delen av Borås

Söder om Borås tätort

Viared

6,0

6,0

5,5

Borås Arena

2,0

3,0

5,0

Knalleland

1,5

2,5

4,5

Simonsland

0,7

1,5

3,5

Högskolan

0,8

1,5

3,5

Stora torget

0,6

1,0

3,0

Borås Djurpark

3,0

3,5

5,5

Södra Älvsborgs Sjukhus

2,0

2,5

4,0

Figur 7.8 Avstånd (fågelvägen) från tänkbara stationslägen till viktiga målpunkter som
återfinns på karta i figur 4.10.

Centrumnära stationsläge - lila, gul och röd korridor
Stationsläge i södra delen av Borås tätort - ljusgrön och mörkgrön korridor
Stationsläge söder om Borås tätort - ljusblå och mörkblå korridor

Nåbarhet till station

Ackumulerat antal invånare - avstånd till station (km) via bil/GC-vägnät

Ackumulerat antal sysselsatta - avstånd till station (km) via bil/GC-vägnät
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höghastighetsjärnvägen och befintliga järnvägar vilket påverkar
tillgängligheten för drift- och underhållsfordon. Övriga korridorer ligger
nära, eller i anslutning till, någon av de befintliga järnvägarna.
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Figur 7.9 Ackumulerat antal invånare, år 2010, per avstånd upp till 10 kilometer från
respektive stationsläge
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Figur 7.10 Ackumulerat antal sysselsatta, år 2010, per avstånd upp till 10 kilometer från
respektive stationsläge
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anslutning till studerade stationslägen. Istället hänvisas resenärerna till
ett ytterligare byte och resa med buss, en skyttel, mellan stationslägena.
För kopplingen till den lokala och regionala busstrafiken krävs antigen
ytterligare ett byte, via en skyttel mellan centrum och stationen,
alternativt att kollektivtrafiken struktureras om och anpassas till det nya
stationsläget. Ett stationsläge söder om Borås tätort bedöms medföra
längre tillkommande restid än motsvarande för stationsläge i södra delen
av tätorten.
Baserat på befintliga strukturer eller behov av åtgärder bedöms lila, röd
och gul korridor innebära mycket bra förutsättningar för kortare restid.
Ljusgrön och mörkgrön korridor bedöms innebära bra förutsättningar,
medan ljusblå och mörkblå korridor bedöms innebära acceptabla
förutsättningar för kortare restid.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön
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Röd
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Potential

Figur 7.11. Potential för restid och tillgänglighet, östra delen

7.1.3 Jämställdhet
Potentialen för jämställdhet beaktar järnvägens attraktivitet för både
kvinnor och män, där upplevd trygghet och möjligheter att ta sig till och
från stationen utan bil är viktiga aspekter. Utvärdering av korridorerna
med avseende på jämställdhet berör även möjlighet att nå en större
bostads- och arbetsmarknad och möjlighet att uträtta ärenden på vägen.
Generellt bedöms en utbyggnad av höghastighetsjärnvägen gynna både
kvinnor och män. Kvinnor och män har likvärdiga behov av att kunna
förflytta sig mellan målpunkter, att delta i samhällsliv, att förverkliga sina
intressen samt att skapa och vårda sociala relationer. De svagheter och
brister som finns i dagens transportsystem drabbar både kvinnor och män,
men kvinnor i högre utsträckning eftersom kvinnor i högre grad nyttjar
kollektiva färdmedel.
Med utbyggd höghastighetsjärnväg erbjuds en bostads- och arbetsmarknad
som är större än nuvarande. Idag arbetspendlar män i större utsträckning
än kvinnor till och från både Bollebygd och Borås. Med förbättrade
pendlingsförutsättningar, i form av kortare restider, finns potential
för fler personer att arbetspendla. Det är svårt att bedöma om utbyggd
Götalandsbana kommer att förstärka dagens trend eller medverka till att
fler kvinnor arbetspendlar.
Kvinnor jobbar i regel i större utsträckning än män i yrken med obekväma
arbetstider, vilket medför ett ökat behov av att röra sig till och från arbetet
under tidiga mornar, sena kvällar och nätter. Detta ställer krav på god
turtäthet samt bra bytesmöjligheter som upplevs trygga. Det innebär
vidare att det är viktigt att beakta jämställdhetsfrågan vid utformning av
stationen.
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Västra delen
För den västra delen finns inga skillnader mellan korridorerna avseende
jämställdhet. Baserat på befintliga strukturer bedöms det finnas risk för
att stationsläget i Bollebygd blir avlägset och upplevs otryggt då det är
få människor i rörelse i närområdet. Om Bollebygds utvecklingsplaner
genomförs ökar rörelserna kring det tänkta stationsläget, vilket medför att
även den upplevda tryggheten ökar. Vidare innebär utbyggnadsplanerna
möjlighet att bo och verka i närheten av stationen samt att uträtta ärenden
på vägen. Både lila och mörkgrön korridor bedöms innebära acceptabla
förutsättningar för ökad jämställdhet.
Korridor
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Mörkgrön

Potential

Figur 7.12 Potential för jämställdhet, västra delen

Östra delen
För den östra delen bedöms skillnaderna mellan korridorerna utgöras
av lokalisering och närhet till stationerna, antal människor i rörelse
i närområdet samt möjligheter att uträtta ärenden på vägen. För ett
centrumnära stationsläge i markplan eller i upphöjt läge, det vill säga
lila och gul korridor, finns förutsättningar för en tillgänglig station som
upplevs trygg, med mycket människor i rörelse. Stationsläget innebär
även goda möjligheter att ta sig till och från stationen med närhet till
bostäder, verksamheter och övriga målpunkter. Både lila och gul korridor
bedöms innebära mycket bra förutsättningar för ökad jämställdhet. Ett
centrumnära stationsläge i bergtunnel, det vill säga röd korridor, liknar
motsvarande för lila och gul korridor. Dock bedöms stationen kunna
upplevas som otrygg. Detta till följd av färre människor i området, sämre
överblickbarhet och de slutna rum en sådan station medför. Röd korridor
bedöms därmed innebära bra förutsättningar för ökad jämställdhet.
För ett stationsläge i södra delen av Borås finns förutsättningar för
en tillgänglig station som upplevs trygg, med mycket folk i rörelse.
Stationsläget innebär relativt goda möjligheter att ta sig till och från
stationen med närhet till bostäder, verksamheter och övriga målpunkter.
Både ljusgrön och mörkgrön korridor bedöms innebära bra förutsättningar
för ökad jämställdhet.
För ett stationsläge söder om Borås tätort finns risk för en avlägsen, ödslig
station med få människor i rörelse i närområdet. En sådan station riskerar
att upplevas som otrygg. I och med stationsläget utanför tätorten bedöms
möjligheten att ta sig till och från stationen samt utföra ärenden på vägen
vara begränsad. Både ljusblå och mörkblå korridor bedöms innebära
acceptabla förutsättningar för ökad jämställdhet.
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Figur 7.13 Potential för jämställdhet, östra delen
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7.1.4 Samhällsekonomisk beräkning
För konsekvensbedömning av trafikering och funktion respektive
restid och tillgänglighet har en samhällsekonomisk kalkyl genomförts i
beräkningsprogrammen SAMPERS/SAMKALK. Programmen omfattas av
trafikprognoser baserade på nationella och regionala modeller, översiktliga
bedömningar av kapacitet i järnvägsnätet, med värdering av kostnader för
resenärer och trafikering.
Beräkningar har genomförts i syfte att jämföra studerade korridorer med
varandra med fokus på de olika stationslägena i Borås. I beräkningarna
har lila korridor, med ett centrumnära stationsläge, jämförts med ljusblå
korridor, med stationsläge utanför Borås. Beräkning har även gjorts för
gul korridor, det vill säga kombinationsalternativet med ett centrumnära
stationsläge, vilket har jämförts med ljusblå korridor. Dessa korridor har
valts ut för att visa på spannet mellan studerade korridorer.
Beräkningarna, som genomförts för sträckan mellan Göteborg till och
med Borås station, bygger på en rad antaganden vad gäller trafikering
och sträckningar både inom och utanför lokaliseringsutredningens
utredningsområde. Bland annat har buss 100 och dess varianter förutsatts
utgå. En skyttelbuss som går var femte minut och som tar sju minuter
in till befintlig station i Borås förutsatts trafikera stationsläget i ljusblå
korridor.
Resultaten av beräkningarna visar att de avgörande skillnaderna mellan
studerade korridorer inom lokaliseringsutredningen är kostnader för
resenärernas restid. Den totala restiden på sträckan blir något längre
i lila och gul korridor än i ljusblå korridor. Den bättre tillgängligheten,
möjligheten för resenärer att nå stationen, medför att det blir betydligt fler
påstigande med ett centrumnära stationsläge jämfört med ett stationsläge
utanför Borås tätort.
Sammantaget påverkas det regionala resandet starkt av stationsläget
medan detta spelar mindre roll för det långväga resandet mellan Göteborg
och Stockholm. Betydligt fler resenärer väljer att resa regionalt med tåg om
stationsläget lokaliseras till centrala Borås. Antalet långväga resenärer som
stiger på tåget beräknas bli marginellt fler vid ett centrumnära stationsläge
jämfört med ett utanför Borås.
Den samhällsekonomiska nyttan för ett centrumnära stationsläge har med
givna förutsättningar beräknats vara högre än för ett stationsläge söder
om tätorten. Huvuddelen av nyttan består som nämnts ovan av lägre
kostnader för resenärernas restid. Resultatet visar på något högre nytta i
gul korridor jämfört med lila, vilket beror på att ej stannande tåg kan hålla
högre hastighet i gul korridor, samt att gul korridor är något kortare än lila
korridor.

Nedan följer en sammanfattande konsekvensbeskrivning av korridorerna
med avseende på miljökonsekvenser utifrån den placering av järnvägen
inom korridoren som ger störst negativa konsekvenser. Fördjupade
analyser kring hur korridorerna skiljer sig åt finns att läsa i för deletappen
framtagen miljökonsekvensbeskrivning.

7.2.1 Bevarandevärden
Bevarandevärden omfattar landskaps- och stadsbild, naturmiljö,
kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv.

Landskaps- och stadsbild
Västra delen
För både lila och mörkgrön korridor kan passage av dalgången vid
Bollebygd med höghastighetsjärnvägen och station i markplan eller på
bro medföra påtaglig förändring av landskapsbilden. Vidare österut
passerar båda korridorerna områden där en järnväg kan medföra minskat
upplevelsevärde och även här upplevas som ett påtaglig förändring i
landskapsbilden. I mörkgrön korridor ges möjlighet att samlokalisera
järnvägen med väg 40, vilket skulle kunna innebära relativt små
konsekvenser för landskapsbilden. Både lila och mörkgrön korridor
bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för landskaps- och
stadsbild.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.14 Konsekvenser för landskaps- och stadsbild, västra delen

Östra delen
I den östra delen av utredningsområdet passerar lila korridor genom
flera olika landskapskaraktärer, vilka sammanfattningsvis bedöms vara
relativt tåliga för tillägg. Till exempel skulle järnvägen passera genom en
del slutna skogsrum där en järnvägsanläggning skulle medföra endast
små konsekvenser på landskapsbilden, då endast det närmsta området
påverkas. Dock kommer passagen genom Borås att medföra utradering av
stadsvärden, vilket innebär stora negativa konsekvenser för stadsbilden.
Österut bedöms lila korridor medföra negativ påverkan på befintliga
upplevelsevärden i de öppna landskapsrummen. Lila korridor bedöms ge
stora negativa konsekvenser.
Ljusgrön korridor förutsätts till stor del förläggas i tunnel genom Borås.
På de ställen där järnvägen placeras i markplan eller ovan mark får den
negativa konsekvenser för stadsbilden. Korridoren följer i dessa lägen inte
befintlig stadsstruktur, vilket mörkgrön korridor gör i större utsträckning.
Österut är landskapet i ljusgrön korridor tåligt för tillägg då korridoren
följer väg 40 och sprickdalarnas riktning, varför konsekvenser för detta
område bedöms som mindre. Även mörkgrön korridor kan medföra
utradering av värden i staden, såsom bostäder, vilket bedöms medföra
stora konsekvenser. Österut delar sig mörkgrön korridor i två alternativ
varav det nordliga alternativet korresponderar bättre med landskapet än
det södra, som medför större negativa konsekvenser för landskapsbilden.
Ljusgrön och mörkgrön korridor bedöms ge måttliga-stora negativa
konsekvenser.
Ljusblå och mörkblå korridor passerar flera olika landskapskaraktärer och
få stadskaraktärer. Sammantaget bedöms landskapet vara relativt tåligt

för järnvägstillägg. Vid Viskan utgör dock järnvägen ett markant visuellt
tillägg med stora konsekvenser för landskapsbilden. Öster om Borås går
ljusblå korridor inte i linje med sprickdalarna, vilket medför negativa
konsekvenser. Vidare passerar ljusblå korridor genom slutna skogsrum
där en järnvägsanläggning skulle medföra endast små konsekvenser på
landskapsbilden, då endast det närmsta området påverkas. Mörkblå
korridor delar sig österut i två alternativa sträckningar varav det nordliga
alternativet innebär små konsekvenser medan det sydliga bryter med
landskapets karaktär och har större negativa konsekvenser. Ljusblå och
mörkblå korridor bedöms ge måttliga negativa konsekvenser.
Röd och gul korridor passerar i väster genom områden som är tåliga för
tillägg för att sedan gå ner i tunnel, vilket innebär minimal påverkan
på landskapet. Bibanan, i markplan eller ovan mark, i gul korridor har
stor påverkan på stadsbilden och medför därmed stora konsekvenser
för densamma. Bibanan utgör en mindre järnvägsanläggning och en
mindre ytkrävande station, än motsvarande för höghastighetsjärnväg, och
medför därför något mindre påverkan och konsekvens för stadsbilden.
Röd korridor bedöms ge små negativa konsekvenser medan gul korridor
bedöms ge stora negativa konsekvenser.
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Figur 7.15 Konsekvenser för landskaps- och stadsbild, östra delen

De potentialer höghastighetsjärnvägen förväntas ha i landskapet och
staden beskrivs i avsnitt 7.4 Gestaltning.
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7.2 Miljökonsekvenser

Figur 7.16 Skogslandskap mellan Bollebygd och Borås
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Naturmiljö
Korridorerna har lokaliserats så att merparten av de områden som har
högsta naturvärde har undvikits. Detta innebär att flertalet av de områden
som har störst betydelse för bevarandet av biologisk mångfald inom
utredningsområdet inte kommer att beröras av höghastighetsjärnvägen.
Till dessa områden hör Upptröst, Yttre Näs, Älmås, Lindåsabäcken och
Nygården.
Inga riksintressen för naturmiljö, natura 2000-områden, eller
naturreservat ligger inom korridorerna. Dock finns sjöar och vattendrag
som omfattas av strandskydd samt ett antal stenmurar med mera som
omfattas av generellt biotopskydd.
Västra delen
I västra delen korsar bägge korridorerna Nolån, Sörån och Surtan samt
en betesmark med högt naturvärde vid Låddekärrsbu. Vidare korsar
bägge korridorerna våtmarker med påtagligt naturvärde. En järnväg i
mörkgrön korridor bedöms förstärka befintligt buller och barriäreffekt
från väg 40. En järnväg i lila korridor bedöms tillföra en ny barriär som
påverkar befintliga samband och ger markant högre bullernivåer. En
järnväg i mörkgrön korridorer bedöms därmed ge måttliga konsekvenser
med avseende på naturmiljö, medan en järnväg i lila korridor bedöms ge
måttliga-stora konsekvenser.
Korridor
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Figur 7.17 Konsekvenser för naturmiljö, västra delen

Östra delen
Lila korridor passerar en handfull områden med naturvärdesklass 2 bland
annat Kvarnsjön, sjön Bolingen, Ramnasjön, Viskan och Klämmabäcken
samt flera områden med naturvärdesklass 3. Järnvägen kommer delvis att
ta naturområdena i anspråk. En järnväg i korridoren bedöms tillföra en ny
barriär som påverkar befintliga samband kraftigt och ger markant högre
bullernivåer väster och öster om Borås. Lila korridor bedöms därmed ge
måttliga-stora konsekvenser.
Där järnvägen kan gå i markplan eller ovan mark passerar ljusgrön
korridor ett fåtal områden med naturvärdesklass 2, Viskan och Kransån,
och en handfull områden med klass 3. Stora delar av korridoren består
av verksamhetsområde och stad. Järnvägen kommer ta mindre delar av
naturområdena i anspråk. En järnväg skulle innebära en barriär i skogen
mellan Viareds verksamhetsområde och väg 27 där miljön idag är påverkad
av barriäreffekter och buller från väg 40 och väg 27. Ljusgrön korridor
bedöms ge små-måttliga konsekvenser.
Där järnvägen kan gå i markplan eller ovan mark passerar mörkgrön
korridor ett område med naturvärdesklass 1 Rosendalsbäcken, ett par
vattendrag med klass 2, Viskan och Ringsbäcken, och ett fåtal områden
med klass 3. Järnvägen kommer ta mindre delar av områdena i anspråk.
Korridoren följer i stort Kust till kustbanan och väg 1700 som är befintliga
barriärer och bullerkällor i området idag. Mörkgrön korridor bedöms ge
måttliga konsekvenser.
Ljusblå korridor passerar ett område med naturvärdesklass 1 Osdals
mader, ett fåtal med klass 2, sjön Bolingen och ett par nyckelbiotoper, och
en handfull med klass 3. Järnvägen kommer ta mindre delar av områdena i
anspråk. Befintliga korsande järnvägar och vägar utgör bullerkällor i delar
av korridorerna idag. Järnvägen bedöms dock ge högre bullernivåer än
idag och utgöra en ny barriär. Ljusblå korridor bedöms ge måttliga-stora
konsekvenser.
Mörkblå korridor passerar två områden med naturvärdesklass 1, Osdals
mader och Rosendalsbäcken, enstaka med klass 2, Ringsbäcken, och några
med klass 3. Järnvägen kommer ta mindre delar av områdena i anspråk.
Befintliga korsande järnvägar och vägar utgör till viss del bullerkällor
i området idag. Järnvägen bedöms dock ge högre bullernivåer än idag
och utgöra en ny barriär. Mörkblå korridor bedöms ge måttliga-stora
konsekvenser.
Röd korridor passerar enstaka områden med naturvärdesklass 3, där
järnvägen kan komma att placeras i markplan eller ovan mark. Järnvägen
kommer ta mindre delar av områdena i anspråk. En järnväg i markplan
eller ovan mark i korridoren bedöms tillföra en ny barriär och ge högre
bullernivåer. Röd korridor bedöms ge små-måttliga konsekvenser om den
delvis förläggs i markplan eller ovan mark. Vad som anges för röd korridor
gäller för naturmiljö även för gul korridor.
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Figur 7.18 S:ta Birgittas griftegård
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Figur 7.19 Konsekvenser för naturmiljö, östra delen
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Kulturmiljö
Korridorerna har lokaliserats så att merparten av de områden som har
mycket höga kulturmiljövärden har undvikits. Till dessa områden hör
Låddekärrsbu, Upptröst, Yttre Näs, Riddarebo, Älmås, Bråten, Brämhult,
Parkstaden och Rutnätsstaden. Även flertalet områden med höga
kulturvärden har undvikits, som till exempel Övre Näs, Slottsbetet, Lilla
Bosnäs, Stuvered samt flertalet miljöer i Borås stad.
Inga riksintressen för kulturmiljö berörs av korridorerna. Dock finns ett
antal fornlämningar samt en kyrkogård som omfattas av kulturmiljölagen
inom korridorerna.
Västra delen
Mörkgrön korridor passerar två kulturmiljöområden som berättar om viss
historisk funktion, Nolåns dalgång och området vid Stensås. Järnvägen
kommer att ta mark i anspråk, men utan att den historiska läsbarheten
går förlorad. Mörkgrön korridor bedöms ge små-måttliga negativa
konsekvenser.
Lila korridor passerar ett område med stort regionalt intresse och hög
grad historisk läsbarhet vid Nolåns dalgång samt två områden med viss
historisk funktion, Stensås och Sjödal. Järnvägen kommer att ta mark
i anspråk, men utan att den historiska läsbarheten går förlorad. Lila
korridor bedöms ge måttliga negativa konsekvenser.
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Figur 7.20 Konsekvenser för kulturmiljö, västra delen

Östra delen
I Borås passerar lila korridor kulturmiljöområden med högt kulturvärde,
exempelvis Regementet, stadsdelen Göta och industrimiljön vid
Simonsland. En järnväg i markplan eller ovan mark genom centrala Borås
skulle medföra att kulturhistoriska värden går förlorade. Öster om Borås
omfattar korridoren ett område med mycket högt kulturvärde vid Snökulla.
Lila korridor bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
Både ljusgrön och mörkgrön korridor passerar kulturmiljöområden
med högt kulturvärde exempelvis Regementet, stadsdelen Göta och S:ta
Birgittas griftegård. Järnvägen genom södra delen av Borås tätort skulle
medföra att kulturhistoriska värden går förlorade. Korridorerna bedöms ge
måttliga-stora negativa konsekvenser.
Inom både ljusblå, mörkblå och röd korridor, där järnvägen kan komma att
gå i markplan eller ovan mark finns inga värdefulla kulturmiljöområden,
däremot finns fornlämningar inom korridorerna. Dessa är inte
betydelsebärande för kulturmiljöns helhet och historiska samband och
skulle kunna komma att avlägsnas helt eller delvis. Korridorerna bedöms
ge små negativa konsekvenser.
Gul korridor, där järnvägen kan komma att förläggas i markplan eller ovan
mark, passerar kulturmiljöområden med högt kulturvärde, exempelvis
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Figur 7.21 Konsekvenser för kulturmiljö, östra delen

Rekreation och friluftsliv
Korridorerna har lokaliserats så att flertalet av de områden som är av
betydelse för rekreation och friluftsliv har undvikits. Detta innebär
att flertalet av de områden som har stor betydelse för rekreation
och friluftsliv inom utredningsområdet inte kommer att beröras av
höghastighetsjärnvägen. Till dessa områden hör naturreservaten Älmås
och Lindåsabäcken, den södra delen av Osdals mader, Stora Transåssjön,
Ymergården, Uppsalen, Västersjön, Bosjön, Kolbränningen, Stadsparken
och Annelundsparken.

Östra delen
Lila korridor omfattar Borås djurpark som är en anläggning med stor
nyttjandegrad. Vidare passeras områden med goda förutsättningar för
friluftsliv vid Kvarnsjön, Bolingen-Björken och Kypesjöarna. Järnvägen
kan komma att reducera möjligheten att nyttja områdena. En järnväg i
korridoren bedöms tillföra en ny barriär och ge högre bullernivåer väster
och öster om Borås. Lila korridor bedöms ge måttliga-stora negativa
konsekvenser.
Där järnvägen kan gå i markplan eller ovan mark passerar ljusgrön
korridor enstaka lokala anläggningar av lokal betydelse. Järnvägen skulle
komma att beröra rekreationsområden och försämra upplevelsevärdet.
Ljusgrön korridor bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser.
Mörkgrön korridor passerar enstaka lokala anläggningar av lokal betydelse.
Järnvägen skulle komma att beröra rekreationsområden, men inte på så
vis att dessa inte fortsättningsvis kommer att kunna nyttjas. Mörkgrön

korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
Både ljusblå och mörkblå korridor passerar ett område med stor
nyttjandegrad, naturområdet Osdals mader. Järnvägen kommer försämra
upplevelsevärdet samt ge högre bullernivåer väster och söder om Borås.
Korridorerna bedöms ge måttliga negativa konsekvenser.
Både röd och gul korridor passerar, där järnvägen skulle kunna komma
förläggas i markplan eller ovan mark, områden som har ett värde för
vardagsrekreation, fiskesjöar. Järnvägen skulle kunna beröra dessa
områden till viss del genom försämrat upplevelsevärde i form av ökade
bullernivåer. Korridorerna bedöms ge små negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul
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Figur 7.23 Konsekvenser för rekreaktion och friluftsliv, östra delen

Inga riksintressen för rekreation och friluftsliv berörs av korridorerna.
Västra delen
Mörkgrön korridor omfattar delar av skidanläggningen Bollekollen
och hela badplatsen Vannasjön. Järnvägen skulle komma att beröra
rekreationsområdena, men inte på så vis att dessa inte fortsättningsvis
kommer att kunna nyttjas. En järnväg i korridoren bedöms förstärka
befintligt buller och barriäreffekt från väg 40. Mörkgrön korridor bedöms
ge små-måttliga negativa konsekvenser.
Lila korridor omfattar delar av skidanläggningen Bollekollen. Järnvägen
skulle komma att beröra rekreationsområden, men inte på så vis att
dessa inte fortsättningsvis kommer att kunna nyttjas. En järnväg i
korridoren bedöms tillföra en ny barriär som påverkar befintliga samband
och ger högre bullernivåer. Lila korridor bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser.
Korridor

Lila
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Kristiansfälts Landeri och industrimiljön vid Simonsland. Järnvägen
genom centrala Borås skulle medföra att kulturhistoriska värden avlägsnas
helt eller delvis fragmenteras eller skadas. Gul korridor bedöms ge
måttliga-stora negativa konsekvenser.

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.22 Konsekvenser för rekreaktion och friluftsliv, västra delen

Figur 7.24 Osdals mader
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7.2.2 Hälsa
Hälsa omfattar inlösen av bostadshus, buller, vibrationer, stomljud,
ljusstörningar, luftkvalitet, elektromagnetiska fält och barriärer för
människor.

Inlösen av bostadshus
Utöver de människor som utsätts för störningar av olika slag och där behov
av åtgärder kan diskuteras kommer det att finnas ett antal bostadshus
inom respektive korridor som måste rivas. Hur nära järnvägen ett
bostadshus kan ligga beror på topografi, husets utformning och andra
faktorer och blir föremål för en diskussion mellan Trafikverket och berörd
fastighetsägare. Utifrån bebyggelsetätheten i de delar av korridorerna
där höghastighetsjärnvägen kan komma att förläggas ovan mark har en
uppskattning gjorts av ungefärligt antal bostadshus som kan komma att bli
föremål för inlösen inom respektive korridor. Antalet kommer naturligtsvis
att förändras i det fortsatta arbetet i samband med projektering av
järnvägen inom vald korridor samt detaljstudier av respektive fastighet.
Det bedöms dock kunna ge en tillfredsställande bild vid en jämförelse
mellan korridorerna. Inom varje följande ämnesområde har detta antal
bostadshus antagits vara inlösta vid konsekvensbedömningen.
Västra delen
För både lila och mörkgrön korridor kan cirka 15 bostadshus komma att bli
föremål för inlösen. Merparten av dessa är enbostadshus.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.25 Konsekvenser av inlösen av bostadshus, västra delen

Östra delen
Inom lila korridor kan cirka 35 bostadshus komma att bli föremål för
inlösen. Cirka en tredjedel av dessa är flerbostadshus. Lila korridor
bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
Inom ljusgrön korridor kan cirka 45 bostadshus komma att bli föremål
för inlösen. Cirka hälften av dessa är flerbostadshus. Ljusgrön korridor
bedöms ge stora negativa konsekvenser.

Inom röd korridor kan cirka 5 bostadshus komma att bli föremål för
inlösen. Merparten av dessa är enbostadshus. Röd korridor bedöms ge små
negativa konsekvenser.
Inom gul korridor kan cirka 15 bostadshus komma att bli föremål för
inlösen. Cirka hälften av dessa är flerbostadshus. Gul korridor bedöms ge
små-måttliga negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Konsekvens

Figur 7.26 Konsekvenser av inlösen av bostadshus, östra delen

Buller
Beräkningarna visar att vid plan terräng och där byggnader eller andra
objekt som kan reflektera ljudet saknas kan en ljudnivå på 55 dB(A)
uppmättas på ett maximalt avstånd om cirka 600 meter från spårmitt då
ett höghastighetståg trafikerar höghastighetsjärnvägen i 320 kilometer/
timme. När höghastighetstågen kör i maximalt 230 kilometer/timme,
exempelvis genom Borås, minskas avståndet till cirka 300 meter från
spårmitt.
Befintliga bullerskyddsåtgärder i form av skärmar eller åtgärder på
byggnader har inte medtagits i beräkningarna. Inte heller har några
framtida möjliga åtgärder för begränsning av buller tagits med i
beräkningarna. Trafikverket kommer att genomföra åtgärder för att
minska det beräknade bullret. Det är dock i nästa skede dessa åtgärder
kommer att dimensioneras. Därför redovisas här konsekvenserna av
järnvägen om inga åtgärder genomförs.
Västra delen
Inom både mörkgrön och lila korridor, i dalgången vid Bollebygd, finns
områden med en medelstor mängd bosatta. Längs restande del av sträckan
finns endast få bosatta. Järnvägen bedöms ge bullernivåer över 55 dB(A)
vid ett stort antal bostadshus och korridorerna bedöms därmed ge
måttliga-stora negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Inom mörkgrön korridor finns tät bostadsbebyggelse i Borås med en stor
mängd bosatta, detsamma gäller för Gånghester. Järnvägen bedöms ge
bullernivåer över 55 dB(A) vid ett stort antal bostadshus och korridoren
bedöms därmed ge stora negativa konsekvenser.
Inom ljusblå korridor finns tät bostadsbebyggelse i Dammsvedjan,
Gånghester och Brotorp. Väster om Borås finns områden med en medelstor
mängd bosatta. Järnvägen bedöms ge bullernivåer över 55 dB(A) vid ett
stort antal bostadshus och korridoren bedöms därmed ge stora negativa
konsekvenser.
I mörkblå korridor finns tät bostadsbebyggelse i Dammsvedjan och
Gånghester. Väster om Borås finns områden med en medelstor mängd
bosatta och öster om Borås finns endast få bosatta. Järnvägen bedöms ge
bullernivåer över 55 dB(A) vid ett måttligt antal bostadshus och korridoren
bedöms därmed ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
I röd korridor väster om Borås finns områden med en medelstor mängd
bosatta. Längs övriga delar av sträckan måste järnvägen förläggas i
tunnel. Järnvägen bedöms ge bullernivåer över 55 dB(A) vid ett litet antal
bostadshus och korridoren bedöms därmed ge små-måttliga negativa
konsekvenser.
I gul korridor väster om Borås finns områden med en medelstor mängd
bosatta och tät bostadsbebyggelse inne i Borås. Längs övriga delar av
sträckan måste järnvägen förläggas i tunnel. Där järnvägen kan förläggas
i markplan eller ovan mark bedöms den ge bullernivåer över 55 dB(A) vid
ett måttligt antal bostadshus och korridoren bedöms därmed ge måttligastora negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.28 Konsekvenser av buller, östra delen

Mörkgrön

Konsekvens

Inom mörkgrön korridor kan cirka 60 bostadshus komma att bli föremål
för inlösen. Cirka hälften av dessa är flerbostadshus. Mörkgrön korridor
bedöms ge stora negativa konsekvenser.
Inom ljusblå korridor kan något enstaka enbostadshus komma att bli
föremål för inlösen. Bostaden är ett enbostadshus. Ljusblå korridor
bedöms ge små negativa konsekvenser.
Inom mörkblå korridor kan cirka 15 bostadshus komma att bli föremål för
inlösen. Merparten av dessa är enbostadshus. Mörkblå korridor bedöms ge
små-måttliga negativa konsekvenser.
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Figur 7.27 Konsekvenser av buller, västra delen

Östra delen
Inom lila korridor finns tät bostadsbebyggelse i Borås med en stor mängd
bosatta. Väster och öster om Borås finns områden med en medelstor
mängd bosatta. Järnvägen bedöms ge bullernivåer över 55 dB(A) vid ett
stort antal bostadshus och korridoren bedöms därmed ge stora negativa
konsekvenser.
Inom ljusgrön korridor finns tät bostadsbebyggelse i Borås med en stor
mängd bosatta. Väster om Borås finns områden med en medelstor mängd
bosatta och öster om Borås finns endast fåtal bostadshus. Järnvägen
bedöms ge bullernivåer över 55 dB(A) vid ett måttligt antal bostadshus och
korridoren bedöms därmed ge måttliga-stora negativa konsekvenser.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, SAMRÅDSHANDLING

Figur 7.29 Bostadsbebyggelse i Norrby

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Stomljud

Ljusstörningar

Beräkning av utbredning av vibrationer runt järnvägen har genomförts.
Generellt kan konstateras att villor är mer utsatta för vibrationsstörningar
än flerbostadshus. Vidare genererar tågtypen avsedd för regionaltåg
högre vibrationer än tågtypen avsedd för höghastighetståg vid samma
hastighet. För båda fallen ökar sedan vibrationsnivån med ökad
hastighet. Slutligen är vibrationernas fortplantning beroende av de
geologiska förutsättningarna. Den situation som ger störst spridning
av vibrationer är när ett regionaltåg passerar en villa. Då kan villor upp
till 27 meter från spårmitt utsättas för vibrationer över 0,4 mm/s. I
konsekvensbedömningen har det antagits att åtgärder vidtas så att inga
byggnader kommer att utsättas för vibrationer över 0,4 mm/s. Kostnaden
för dessa åtgärder har bedömts översiktligt för respektive korridor och
förts in i den kalkyl som tas fram inom arbetet med samrådshandlingen.

Beräkning av utbredning av stomljud runt spåret har genomförts. Av
resultaten kan konstateras att villor är mer utsatta för störningar i form av
stomljud än flerbostadshus. Vidare genererar regionaltåg högre stomljud
än höghastighetståg vid samma hastighet. Stomljudsnivån ökar med högre
hastighet. Slutligen är stomljudets fortplantning beroende av de geologiska
förutsättningarna. Den situation som ger störst spridning av stomljud är
när ett regionaltåg passerar en villa. Då kan villor på ett avstånd upp till
20 meter från spår-mitt utsättas för stomljud över antagna riktvärden. I
konsekvensbedömningen har det antagits att åtgärder vidtas så att inga
byggnader kommer att utsättas för vibrationer över antagna riktvärden.
Då samtliga byggnader som kan komma att utsättas för stomljud över
riktlinjerna också är utsatta för vibrationsnivåer över riktlinjerna är
kostnaden för åtgärderna täckta av den kostnad som beräknats för åtgärd
för vibrationer över riktvärdena.

Negativa konsekvenser med avseende på ljusstörningar uppstår främst
vid bostadshus där rörlig belysning, i form av fordon eller permanent
belysning, i form av exempelvis gatljus, saknas idag.

Västra delen
Mörkgrön och lila korridor passerar områden med få bosatta. Efter
vidtagna åtgärder kommer inga bostadshus att överskrida riktvärdet
på 0,4 mm/s. Mörkgrön och lila korridor bedöms ge små negativa
konsekvenser.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Västra delen
Både mörkgrön och lila korridor passerar områden med få bosatta.
Efter vidtagna åtgärder kommer inga bostadshus att överskrida ansatta
riktvärden. Korridorerna bedöms ge små negativa konsekvenser.
Korridor

Konsekvens

Lila

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.30 Konsekvenser av vibrationer, västra delen

Figur 7.32 Konsekvenser av stomljud, västra delen

Östra delen
Lila, ljusgrön och mörkgrön korridor passerar områden med tät
bostadsbebyggelse. Efter vidtagna åtgärder kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4 mm/s. Korridorerna bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser.

Östra delen
Lila, ljusgrön och mörkgrön korridor passerar områden med tät
bostadsbebyggelse. Efter vidtagna åtgärder kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden. Korridorerna bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser.

Ljusblå, mörkblå och röd korridor, där järnvägen kan komma att förläggas
i markplan eller ovan mark, passerar områden med få bosatta. Efter
vidtagna åtgärder kommer inga bostadshus att överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s. Korridorerna bedöms ge små negativa konsekvenser.

Ljusblå, mörkblå och röd korridor, där järnvägen kan komma att
förläggas i markplan eller ovan mark, passerar områden med få bosatta.
Efter vidtagna åtgärder kommer inga bostadshus att överskrida ansatta
riktvärden. Korridorena bedöms ge små negativa konsekvenser.

Gul korridor tangerar områden med tät bostadsbebyggelse. Efter vidtagna
åtgärder kommer inga bostadshus att överskrida riktvärdet på 0,4 mm/s.
Gul korridor bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser.

Gul korridor tangerar områden med tät bostadsbebyggelse, inne i Borås
och få bosatta väster om Borås. Efter vidtagna åtgärder kommer inga
bostadshus att överskrida riktvärdet. Gul korridor bedöms ge små-måttliga
negativa konsekvenser.

Korridor
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Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Konsekvens

Figur 7.31 Konsekvenser av vibrationer, östra delen
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Figur 7.33 Konsekvenser av stomljud, östra delen

Mörkblå

Röd

Västra delen
Mörkgrön korridor passerar områden med bostadsbebyggelse där
permanent belysning saknas. Stor del rörlig belysning finns framför allt
längs med väg 40. Ett fåtal boende påverkas inom korridoren. Mörkgrön
korridor bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser.
Lila korridor passerar områden med bostadsbebyggelse där permanent
belysning saknas. Rörlig belysning finns till viss del. Ett fåtal boende
påverkas inom korridoren. Lila korridor bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser.
Korridor
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Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.34 Konsekvenser av ljusstörningar, västra delen

Östra delen
Lila korridor passerar områden med bostadsbebyggelse med stor del
permanent och rörlig belysning genom centrala Borås. Väster och öster om
Borås passerar korridoren områden med bostadsbebyggelse där permanent
och rörlig belysning finns till viss del. Ett fåtal boende påverkas inom
korridoren. Lila korridor bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser.
Ljusgrön korridor passerar områden med bostadsbebyggelse med stor
del permanent och rörlig belysning. Ett fåtal boende påverkas inom
korridoren. Ljusgrön korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
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Vibrationer

Mörkgrön korridor passerar områden med bostadsbebyggelse med stor
del permanent och rörlig belysning, öster om Borås passeras ett fåtal
bostadshus där permanent belysning saknas. Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren. Mörkgrön korridor bedöms ge små-måttliga negativa
konsekvenser.
Ljusblå och mörkblå korridor passerar områden med bostadsbebyggelse
där permanent och rörlig belysning finns till viss del. Ett fåtal boende
påverkas inom korridoren. Båda korridorerna bedöms ge små-måttliga
negativa konsekvenser.

Gul

Röd korridor passerar områden med bostadsbebyggelse där permanent
och rörlig belysning finns till viss del, där järnvägen kan komma att
förläggas i markplan eller ovan mark. I övriga delen av korridoren går
järnvägen i tunnel. Ett fåtal boende påverkas inom korridoren. Röd
korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
Gul korridor passerar områden med bostadsbebyggelse med stor del
permanent och rörlig belysning genom Borås. Väster om Borås där
järnvägen kan komma gå i markplan eller ovan mark finns permanent
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och rörlig belysning till viss del. Öster om Borås går järnvägen i tunnel.
Ett fåtal boende påverkas inom korridoren. Gul korridor bedöms ge små
negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Figur 7.35 Konsekvenser av ljusstörningar, östra delen

Luftkvalitet
Tåg är ur luftkvalitetssynpunkt ett bra transportmedel. Överföring
till tågtrafik från andra transportslag ger generellt en positiv effekt på
luftkvaliteten.
Västra delen
Både mörkgrön och lila korridor passerar områden med få bosatta. Inga
halter av luftföroreningar bedöms överstiga dagens värde. Korridorerna
bedöms ge små negativa konsekvenser.
Lila

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.36 Konsekvenser för luftkvalitet, västra delen

Lila, ljusgrön, mörkgrön och gul korridor, där järnvägen kan komma
att förläggas i markplan eller ovan mark, passerar områden med tät
bostadsbebyggelse. Inga halter av luftföroreningar bedöms överstiga
dagens värde till följd av järnvägen. Korridorerna bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser till följd av att korridorerna passerar områden med
hög känslighet.
Ljusblå, mörkblå och röd korridor, där järnvägen kan komma att gå i
markplan eller ovan mark, passerar områden med få bosatta. Inga halter
av luftföroreningar bedöms överstiga dagens värde, till följd av järnvägen.
Korridorerna bedöms ge små negativa konsekvenser.
Östra delen
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

7.2.3 Förorenade områden

Järnvägen kommer att utgöra en ny barriär i landskapet och staden. För
människor blir de negativa konsekvenserna störst där liknande barriärer
saknas idag och tillgängligheten till viktiga målpunkter försämras.

Som en följd av miljöbalkens hänsynsregler innebär en byggnation av
en anläggning att anläggandet inte får orsaka spridning eller utspädning
av föroreningar som finns i området. Det får till följd att anläggande av
järnväg genom ett förorenat område medför ökade anläggningskostnader
då de förorenade massorna, i de allra flesta fall, behöver saneras helt
eller delvis i samband med byggnationen. Det är dock positivt ur ett
samhällsperspektiv att dessa områden saneras och ytorna nyttjas istället
för att ny mark tas i anspråk. Det som här redovisas som en negativ
konsekvens för projektet är alltså en positiv konsekvens för miljön.

Gul

Konsekvens

Korridor

Barriärer för människor

Gul

Konsekvens

Figur 7.37 Konsekvenser för luftkvalitet, östra delen

Elektromagnetiska fält
Några beräkningar av elektromagnetiska fält har inte genomförts
då det finns många osäkra variabler i en lokaliseringsutredning att
beräkningarna ger mycket lite i detta skede. I samtliga korridorer bedöms
de bostadshus som skulle kunna komma att utsättas för magnetfält som
starkt kan anses avvika från det normala bli föremål för inlösen av andra
anledningar. Exponering för elektromagnetiska fält anses därmed inte vara
alternativskiljande som enskild faktor.

Västra delen
I dalgången vid Bollebygd kommer en järnväg i både mörkgrön
och lila korridor utgöra en barriär vid befintliga målpunkter såsom
Bollekollen, befintliga bostadshus med mera. Järnvägen bedöms försämra
tillgängligheten, då människor kommer att behöva korsa anläggningen.
Korridorerna bedöms ge måttliga negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Västra delen
Både mörkgrön och lila korridor passerar eventuellt områden med små
föroreningsvolymer och troligtvis låg farlighet. Saneringskostnader
bedöms understiga 2 miljoner kronor. Korridorerna bedöms ge små
negativa konsekvenser.

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.38 Konsekvenser av barriärer för människor, västra delen

Östra delen
Lila korridor passerar målpunkter med stor nyttjandegrad framför allt
i Borås tätort. En järnväg i markplan skulle kraftigt kunna försämra
tillgängligheten till dessa målpunkter. Lila korridor bedöms ge stora
negativa konsekvenser
Ljusgrön och mörkgrön korridor passerar målpunkter med medelstor
nyttjandegrad, där korridoren passerar Borås tätort. En järnväg i markplan
skulle kraftigt kunna försämra tillgängligheten till dessa målpunkter.
Korridorerna bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.

Korridor

Lila

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.40 Konsekvenser av förorenade områden, västra delen

Östra delen
Lila korridor passerar flera områden med stora och spridningsbenägna
föroreningsvolymer i Borås. Saneringskostnaderna för korridoren skulle
kunna uppgå till över 10 miljoner kronor. Lila korridor bedöms ge stora
negativa konsekvenser.

Ljusblå och mörkblå korridor passerar målpunkter med medelstor
nyttjandegrad. Järnvägen skulle kunna försämra tillgängligheten till
målpunkterna inom korridoren. Korridorerna bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser.
I röd korridor, väster om Borås, kan korridoren komma att gå i markplan
och passera målpunkter med liten nyttjandegrad. Järnvägen skulle kunna
försämra tillgängligheten till målpunkterna. Röd korridor bedöms ge småmåttliga negativa konsekvenser.
Gul korridor passerar målpunkter med stor nyttjandegrad framför allt
i Borås tätort. En järnväg i markplan skulle kraftigt kunna försämra
tillgängligheten till dessa målpunkter. Gul korridor bedöms ge stora
negativa konsekvenser.
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Mörkgrön
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Figur 7.39 Konsekvenser av barriärer för människor, östra delen

Figur 7.41 Stadsdelen Bergsäter och väg 40
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Mörkgrön korridor passerar flera förorenade objekt utmed vattendrag i
Borås, vilket kan innebära hög spridningsbenägenhet. Saneringskostnader
uppskattas kunna ligga i intervallet 2-10 miljoner kronor. Mörkgrön
korridor bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
Både ljusblå och mörkblå korridor passerar Gässlösa deponi, med stor
föroreningsvolym. Saneringskostnaderna för korridoren skulle kunna
uppgå till över 10 miljoner kronor. Korridorerna bedöms ge stora negativa
konsekvenser.
Röd korridor passerar under förorenade områden i Borås. Eventuella
inträngande föroreningar bedöms understiga 2 miljoner kronor i
saneringskostnader. Röd korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
Gul korridor passerar flera områden med stora och spridningsbenägna
föroreningsvolymer i Borås. Saneringskostnaderna för korridoren skulle
kunna uppgå till över 10 miljoner kronor. Gul korridor bedöms ge stora
negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Konsekvens

Figur 7.42 Konsekvenser av förorenade områden, östra delen

Röd

Gul

7.2.4 Naturresurser
Naturresurser omfattar yt- och grundvatten, berg grus och sand,
klimatpåverkande utsläpp, jakt och fiske samt jord- och skogsbruk.

Yt- och grundvatten
Sänkta grundvattennivåer kan ge upphov till påverkan i form av
minskad effekt i energibrunnar eller minskad kapacitet i vattentäkter,
framför allt för grävda brunnar. Sänkta grundvattennivåer kan även
förändra grundvattenkvaliteten. Tunnel i berg kan ge upphov till sänkta
grundvattennivåer, i huvudsak i bergborrade brunnar men en tunnel kan
även korsa borrhål, då måste dessa gjutas igen. Sänkta grundvattennivåer
i berg till följd av bergtunnel kan även ge upphov till viss påverkan i
ovanliggande jordlager, men det förutsätter att det finns en god hydraulisk
kontakt mellan jord och berglagren, exempelvis vid större sprickzoner.
Västra delen
Både lila och mörkgrön korridor omfattar ett grundvattenmagasin
vid Bollebygd med god möjlighet till framtida nyttjande.
Höghastighetsjärnvägen bedöms inte påverka grundvattenmagasinets
omfattning eller kvalitet. Båda korridorerna bedöms ge små-måttliga
negativa konsekvenser.
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Figur 7.45 Konsekvenser för yt- och grundvatten, östra delen

Berg, grus och sand
Vid utbyggnad av höghastighetsjärnväg kan framtida uttag av
naturresurser så som berg, grus och sand försvåras. Detta genom
att höghastighetsjärnvägen låser marken för nyttjande av uttag av
naturresurser. Vid samtliga passager som beskrivs nedan fås denna
konsekvens. Överskott av material i samband med utbyggnaden av
järnvägen kommer marknaden tillgodo och minskar belastningen på
närområdets täkter.
Västra delen
Både mörkgrön och lila korridor passerar en liten del av en grusförekomst
med lågt naturresursvärde. Järnvägen bedöms påverka naturresursen till
viss del. Korridorerna bedöms ge små negativa konsekvenser.

Mörkgrön

Konsekvens

Korridor

Figur 7.44 Konsekvenser för yt- och grundvatten, västra delen

Lila

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.46 Konsekvenser för berg, grus och sand, västra delen

Östra delen
Lila korridor omfattar Öresjö ytvattentäkt. Risk för påverkan på
ytvattentäkten bedöms som liten. Lila korridor bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser.
Ljusgrön och mörkgrön korridor omfattar ett grundvattenmagasin vid
Borås. På grund av de många förorenade områden som finns i Borås är
dock sannolikheten att staden vill nyttja magasinet som dricksvattentäkt
liten. Risk för grundvattensänkning och påverkan på kvalitet kan
förekomma vid tunnelpåslag och skärningar. Ljusgrön och mörkgrön
korridor bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser.
Ljusblå och mörkblå korridor omfattar inga grundvattenmagasin eller
ytvatten med god möjlighet till uttag. Järnvägens passage av Gässlösa
deponi kan påverka omgivningens yt- och grundvattenkvalitet negativt.
Ljusblå och mörkblå korridor bedöms ge små-måttliga negativa
konsekvenser.
Röd korridor omfattar ett grundvattenmagasin vid Borås. På grund av de
många förorenade områden som finns i Borås är dock sannolikheten att
staden vill nyttja magasinet som dricksvattentäkt liten. Sannolikheten att
tunneln orsakar en mätbar förändring av grundvattennivån bedöms som
liten. Röd korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.

Figur 7.43 Befintlig järnväg med tillhörande bangård i Borås

att staden vill nyttja magasinet som dricksvattentäkt liten. Risk för
grundvattensänkning och påverkan på kvalitet kan förekomma vid
tunnelpåslag och skärningar. Gul korridor bedöms ge små-måttliga
negativa konsekvenser.

Korridoren omfattar ett grundvattenmagasin vid Borås. På grund av de
många förorenade områden som finns i Borås är dock sannolikheten

Östra delen
Lila korridor passerar grusförekomster och mindre moränförekomst med
lågt naturresursvärde. Järnvägen bedöms påverka naturresursen till viss
del. Lila korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
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Ljusgrön korridor passerar områden med medelstora föroreningsvolymer
i Borås. Det finns många förorenade objekt utmed korridoren, vilket skulle
kunna innebära en saneringskostnad över 10 miljoner kronor. Ljusgrön
korridor bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.

Ljusgrön korridor passerar grusförekomster och en moränförekomst med
lågt naturresursvärde. Järnvägen bedöms påverka naturresursen till viss
del. Ljusgrön korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
Mörkgrön korridor passerar grusförekomster med lågt naturresursvärde.
Järnvägen bedöms påverka naturresursen till viss del. Mörkgrön korridor
bedöms ge små negativa konsekvenser.
Ljusblå korridor passerar grusförekomst och en moränförekomst med lågt
naturresursvärde. Järnvägen bedöms påverka naturresursen till viss del.
Ljusblå korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
Mörkblå korridor passerar grusförekomster med lågt naturresursvärde.
Järnvägen bedöms påverka naturresursen till viss del. Mörkblå korridor
bedöms ge små negativa konsekvenser.
Röd korridor passerar inga naturresursförekomster i markplan. Järnvägen
bedöms inte påverka naturresursområden. Röd korridor bedöms inte ge
några negativa konsekvenser.
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Gul korridor passerar grusförekomst med lågt naturresursvärde.
Järnvägen bedöms påverka naturresursen till viss del. Gul korridor
bedöms ge små negativa konsekvenser.
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Konsekvens

Figur 7.47 Konsekvenser för berg, grus och sand, östra delen

Klimatpåverkande utsläpp
Inom lokaliseringsutredningen har en beräkning gjorts av den
energianvändning och klimatbelastning som utbyggnaden av
höghastighetsjärnväg ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. I denna
kalkyl tas ingen hänsyn till de minskningar av utsläpp som projektet
förväntas medföra i form av överflyttning av trafik från flyg, buss och bil
till järnväg. Syftet med kalkylen är att jämföra den negativa påverkan på
klimatet som anläggande och drift av höghastighetsjärnvägen kommer att
ha i de olika korridorerna.
Västra delen
En järnväg i mörkgrön korridor beräknas släppa ut totalt cirka 130 000 ton
CO2-ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande
av bro och därefter bergtunnel. Mörkgrön korridor bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser.
En järnväg i lila korridor beräknas släppa ut totalt cirka 110 000 ton
CO2-ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande
av dubbelspårig bro och därefter dubbelspårig bergtunnel. Lila korridor
bedöms ge måttliga negativa konsekvenser.
Korridor

Lila

Mörkgrön

En järnväg i mörkblå korridor beräknas släppa ut totalt cirka 100 000 ton
CO2-ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande
av bro. Mörkblå korridor bedöms ge måttliga negativa konsekvenser.
En järnväg i röd korridor beräknas släppa ut totalt cirka 210 000 ton CO2ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande av
bergtunnel. Röd korridor bedöms ge stora negativa konsekvenser.
En järnväg i gul korridor beräknas släppa ut totalt cirka 180 000 ton CO2ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande av
bergtunnel. Gul korridor bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
Profilläget, det vill säga om höghastighetsjärnvägen går på mark, i tunnel
eller på bro påverkar resultatet av klimatkalkylen väldigt mycket. Eftersom
profilläget till stora delar inte är bestämt blir kalkylen därför osäker. Bro
är det alternativ som ger störst utsläpp av växthusgaser vid anläggandet,
därefter kommer i fallande skala bergtunnel och markplan. Anläggande
av dubbelspårig järnvägsbro på betongbalk genererar knappt dubbelt så
mycket utsläpp av växthusgaser som dubbelspårig bertunnel och drygt fyra
gånger mer utsläpp än för dubbelspårig järnväg i markplan, baserat på en
sträcka om 1 kilometer.
Järnvägens ungefärliga profil är fastlagd för röd korridor och för viss del
av gul korridor. Med hänsyn till att järnvägens profil är så avgörande för
utsläppen av klimatgaser från anläggandet och övriga korridorers profiler
kan variera stort kan egentligen endast en slutsats dras av genomförd
klimatkalkyl. Denna slutsats är att en järnväg i röd korridor sannolikt
kommer att generera ungefärligt det utsläpp av klimatgaser som har
beräknats. I övriga korridorer kan utsläppen komma att kunna ligga i ett
spann mellan cirka 100 000 - 200 000 ton CO2-ekvivalenter, beroende av
vilken profil som väljs inom korridoren.

Figur 7.48 Konsekvenser av klimatpåverkande utsläpp, västra delen

Östra delen
En järnväg i lila korridor beräknas släppa ut totalt cirka 160 000 ton CO2ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande av
bro. Lila korridor bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
En järnväg i ljusgrön korridor beräknas släpa ut totalt cirka 160 000 ton
CO2-ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande
av bro och därefter bergtunnel. Ljusgrön korridor bedöms ge måttligastora negativa konsekvenser.
En järnväg i mörkgrön korridor beräknas släppa ut totalt cirka 150 000 ton
CO2-ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande
av bro och därefter bergtunnel. Mörkgrön korridor bedöms ge måttligastora negativa konsekvenser.
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Figur 7.50 Konsekvenser av klimatpåverkande utsläpp, östra delen

Jakt och fiske
En höghastighetsjärnväg kommer att utgöra en mycket stor barriär
för både större och mindre däggdjur. Viltstängsel kring en ny järnväg
med endast ett begränsat antal passagemöjligheter får konsekvenser
för viltets rörelsemönster. Konsekvensbeskrivningen belyser främst
konsekvenserna som uppstår för de större däggdjuren så som älg och
rådjur. Sannorlikheten att järnvägen påverkar sjöar och vattendrag så att
förekomst av fisk minskar är liten. Dock kan tillgängligheten till sjöar och
vattendrag påverkas.
Västra delen
Både mörkgrön och lila korridor passerar större områden med god tillgång
på vilt samt ett antal fiskesjöar. Järnvägen bedöms försvåra jakt och fiske.
Korridorerna bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
Korridor
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Mörkgrön

Konsekvens

Konsekvens

En järnväg i ljusblå korridor beräknas släppa ut totalt cirka 110 000 ton
CO2-ekvivalenter vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande
av bro. Ljusblå korridor bedöms ge måttliga negativa konsekvenser.

Korridor

Figur 7.49 Skogs- och sjölandskap mellan Bollebygd och Borås
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Figur 7.51 Konsekvenser för jakt och fiske, västra delen

Östra delen
Lila korridor passerar större områden med god tillgång på vilt, framför allt
väster och öster om Borås, samt ett antal fiskesjöar. Järnvägen bedöms
försvåra jakt och fiske. Lila korridor bedöms ge måttliga-stora negativa
konsekvenser.

areal bli för liten för att ett rationellt brukande ska vara möjligt. De
servicevägar som följer med järnvägsanläggningen kan förenkla för
skogsbruket.

Mörkgrön korridor passerar mindre områden med måttlig tillgång på vilt.
Järnvägen bedöms till liten del påverka framför allt vilt. Mörkgrön korridor
bedöms ge små negativa konsekvenser.

Påverkan på grundvattennivåerna, exempelvis vid stora skärningar, kan
påverka marken runt järnvägen och i sin tur produktiviteten på markerna.

Både ljusblå och mörkblå korridor passerar större områden med god
tillgång på vilt. Järnvägen bedöms försvåra jakt och fiske. Ljusblå och
mörkblå korridor bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser.
Röd korridor passerar mindre områden med måttlig tillgång på vilt, där
järnvägen kan komma att förläggas i markplan eller ovan mark. Övriga
sträckan går järnvägen i tunnel. Järnvägen bedöms till viss del påverka
framför allt vilt. Röd korridor bedöms ge små negativa konsekvenser.
Gul korridor passerar mindre områden med måttlig tillgång på vilt, där
järnvägen kan komma att förläggas i markplan eller ovan mark, väster
om Borås. Öster om Borås går järnvägen i tunnel. Järnvägen bedöms till
viss del påverka framför allt vilt. Gul korridor bedöms ge små negativa
konsekvenser.
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Västra delen
Både mörkgrön och lila korridor passerar områden med mycket god
tillgänglighet och produktion avseende framför allt skogsmark. Järnvägen
skulle kunna påverka skogsbruket i sådan omfattning att brukandet
av marken försvåras. Korridorerna bedöms ge måttliga-stora negativa
konsekvenser.
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Figur 7.54 Konsekvenser för jord- och skogsbruk, västra delen

Östra delen
Lila korridor passerar områden med mycket god tillgänglighet och
produktion avseende framför allt skogsmark, både väster och öster om
Borås. Järnvägen skulle kunna påverka skogsbruket i sådan omfattning att
brukandet av marken försvåras. Lila korridor bedöms ge måttliga-stora
negativa konsekvenser.

Mörkgrön korridor passerar områden med mycket god tillgänglighet
och produktion avseende framför allt skogsmark öster om Borås i en
sydlig utgång. Övrig sträcka passerar korridoren områden med mindre
goda förutsättningar. Järnvägen skulle kunna påverka skogsbruket i
sådan omfattning att brukandet försvåras. Mörkgrön korridor bedöms ge
måttliga negativa konsekvenser.
Både ljusblå och mörkblå korridor passerar områden med mycket god
tillgänglighet och produktion avseende framför allt skogsmark. Järnvägen
skulle kunna påverka skogsbruket i sådan omfattning att brukandet
av marken försvåras. Korridorerna bedöms ge måttliga-stora negativa
konsekvenser.
Röd och gul korridor passerar, där järnvägen kan förläggas i markplan eller
ovan mark, endast en liten andel skogsområden med goda förutsättningar
för brukande. Järnvägen skulle kunna påverka skogsbruket i sådan
omfattning att brukandet försvåras. Korridorerna bedöms ge små-måttliga
negativa konsekvenser.
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Figur 7.55 Konsekvenser för jord- och skogsbruk, östra delen

Konsekvens

Figur 7.52 Konsekvenser för jakt och fiske, östra delen

Jord- och skogsbruk
Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen resulterar dels i att jord- och
skogsbruksområden tas i anspråk, dels att brukandet av resterande ytor
kan försvåras då tillgängligheten kan försämras och/eller kvarvarande

Ljusgrön korridor passerar framför en mycket liten andel skogsmark.
Järnvägen skulle kunna påverka skogsbruket i sådan omfattning att
brukandet av marken försvåras. Ljusgrön korridor bedöms ge småmåttliga negativa konsekvenser.
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Ljusgrön korridor passerar mindre områden med god tillgång på vilt.
Järnvägen bedöms till liten del påverka framför allt vilt. Ljusgrön korridor
bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser.

Figur 7.53 Skogslandskap mellan Bollebygd och Borås
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7.3 Markanvändning
För markanvändning har tre aspekter konsekvensbedömts. Dessa är
kommunal planering och utveckling, regional utveckling och områden med
mycket stora och stora värden sett ur samhällsfunktion.
För kommunal planering och utveckling har påverkan på nuvarande
stadsplanering, barriäreffekter och framtida möjlighet för användande
av mark kopplat till kommunernas översiktsplaner och pågående
detaljplanearbete konsekvensbedömts. För regional utveckling har
förutsättningar för att stärka den regionala utvecklingen inom Västra
Götalandsregionen konsekvensbedömts med fokus på Boråsregionen
respektive det samarbete som Bollebygd, Mark och Härryda kommun
har kring planerad utbyggnad vid Kråktorp. Som en del i detta
konsekvensbedöms även förutsättningarna för ökat kollektivtrafikresande.
För områden med mycket stora och stora värden ur samhällsfunktion har
påverkan på utpekade objekt och områden, vilka redovisade i avsnitt 6.2.3,
konsekvensbedömts.

7.3.1 Kommunal planering och utveckling
Generellt innebär en utbyggnad av Götalandsbanan att huvuddragen i
Bollebygds och Borås kommuns översiktsplaner har potential att uppfyllas.
För Bollebygd kan ett stationsläge i Kråktorp möjliggöra för kommunens
ambitioner att stadsutveckla området söder om väg 40 för bostäder och
verksamheter och samtidigt knyta samman Bollebygds och Rävlanda
tätorter. Ett stationsläge i nära anslutning till bostäder och verksamheter
möjliggör ett ökat kollektivtrafikresande och en hållbar utveckling av
samhället i linje med översiktsplanen.
För Borås stad innebär ett stationsläge i, eller i anslutning till tätorten att
staden i olika grad ges möjlighet att växa som stad, med fler invånare och
verksamheter. Samtidigt ges möjlighet för Borås att utvecklas som navet i
Boråsregionen. Med ett stationsläge på Götalandsbanan i, eller i anslutning
till, Borås finns möjlighet till ökat kollektivtrafikresande och minskat
bilberoende, vilket på så sätt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling
i linje med Borås Stads översiktsplan. Ett stationsläge utanför tätorten
bedöms inte i lika stor utsträckning bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling av staden som stationslägen inom tätorten.
Västra delen
På västra delen bedöms de båda korridorerna bidra positivt till
möjligheterna att uppfylla ambitionerna i Bollebygds kommuns
översiktsplan. Inga gällande detaljplaner finns inom korridorerna. En
station kan i båda korridorerna byggas i markplan eller upphöjt läge. Ett
upphöjt läge bedöms innebära bättre möjligheter för stadsutveckling
i anslutning till en framtida station. Detta genom att det möjliggörs
för öppna och lättillgängliga passager under järnvägen samtidigt som
ytorna där kan användas som en del i stadsutvecklingen. Ett stationsläge
vid Kråktorp möjliggör för att bygga samman Bollebygds och Rävlanda
tätorter. Både den lila och den mörkgröna korridoren bedöms innebära
mycket bra möjligheter för kommunal planering och utveckling.
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Figur 7.56 Potential för kommunal planering och utveckling, västra delen

Östra delen
På den östra delen innebär samtliga korridorer att inriktningen i
Borås stads översiktsplan uppfylls på en övergripande nivå, men i
olika utsträckning som följd av lokaliseringen av stationsläget och
höghastighetsjärnvägens påverkan på barriäreffekter i staden.
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Lila korridor
Lila korridor med ett centrumnära stationsläge innebär att stationen
anläggs i nära anslutning till Borås centrum, kärnan som Borås stad
pekat ut som ett viktigt utvecklingsområde. Lila korridor möjliggör för
utveckling av både bostäder och verksamheter i centrumområdet och
stärker samtidigt den befintliga kärnan i Borås. För lila korridor skapas
också möjlighet för ny stadsutveckling i området kring befintlig station,
för att knyta stadens olika delar närmare varandra. Samtidigt innebär
höghastighetsjärnvägen en mycket stor barriär och medför mycket stor
påverkan på delar av den befintliga staden inom korridoren.
Beroende på höjdläget för stationen ges olika möjligheter för
stadsutveckling. En station i markplan ger möjlighet att bygga ovanpå ny
höghastighetsjärnväg genom att denna överdäckas. En station i upphöjt
läge skapar snarare möjlighet för passager under järnvägen och även
möjlighet att kunna utnyttja ytorna där.
Lila korridor berör ett stort antal detaljplaner. Vid Viared berörs både
gällande och pågående detaljplaner för verksamhetsområdet och dess
utbyggnad, och då framför allt i västra delen av verksamhetsområdet.
Genom Borås stad finns ett flertal gällande detaljplaner. Även ett antal
pågående detaljplaner berörs, två vid Regementet, en direkt söder om
väg 40, cirka fem i anslutning till befintlig station och två inom stadsdelen
Norrmalm. Därtill kan Borås stads utvecklingsområden längs ny väg 27
påverkas.
Lila korridor bedöms innebära bra möjligheter för kommunal planering
och utveckling.
Ljusgrön och mörkgrön korridor
Ljusgrön och mörkgrön korridor med ett stationsläge inom södra delen av
Borås tätort innebär att stationen anläggs med ett avstånd från centrum.
Detta innebär möjlighet att utveckla staden med fokus på området kring
ett nytt stationsläge, med både bostäder och verksamheter men medför
samtidigt påverkan på befintlig stadsstruktur. Ljusgrön korridor innebär
större påverkan på befintlig stadsstruktur, jämfört med mörkgrön korridor,
till följd av korridoren korsar tvärs genom de strukturer som finns idag,
medan mörkgrön följer dessa strukturer bättre. Ett stationsläge inom
södra delen av Borås tätort kräver samtidigt att stadens strukturer som
helhet behöver anpassas till det nya stationsläget, exempelvis det lokala
kollektivtrafiknätet. En höghastighetsjärnväg i ljusgrön och mörkgrön
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Figur 7.57 Avstånd till studerade stationslägen i ett regionalt perspektiv
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För ljusgrön och mörkgrön korridor finns fortsatt möjlighet för
stadsutveckling kring befintlig station och intentionen att knyta
stadsdelarna på ömse sidor om befintliga järnvägar närmare varandra.
Beroende på höjdläget för stationen ges olika möjligheter för
stadsutveckling. En station i markplan ger möjlighet att bygga ovanpå ny
höghastighetsjärnväg genom att denna överdäckas. En station i upphöjt
läge skapar snarare möjlighet för passager under järnvägen och även
möjlighet att kunna utnyttja ytorna där.
Ljusgrön och mörkgrön korridor berör ett stort antal detaljplaner.
Vid Viared berörs både gällande och pågående detaljplaner för
verksamhetsområdet och dess utbyggnad. Genom Borås stad finns
ett flertal gällande detaljplaner. Även ett antal pågående detaljplaner
berörs, två vid Regementet och en direkt söder om väg 40. För ljusgrön
korridor berörs också ett antal pågående detaljplaner inom stadsdelarna
Göta, Bergsäter och Hulta samt öster om Brämhult vid väg 40. För
mörkgrön korridor berörs istället ett antal pågående detaljplaner inom
stadsdelarna Göta och Kristineberg/Hedvigsborg längs Kust till kustbanan.
Ljusgrön och mörkgrön korridor bedöms inte påverka Borås stads
utvecklingsområden längs ny väg 27.
Ljusgrön och mörkgrön korridor bedöms innebära acceptabla respektive
bra möjligheter för kommunal planering och utveckling.
Ljusblå och mörkblå korridor
För ljusblå och mörkblå korridor anläggs stationen söder om tätorten,
vilket innebär möjlighet att utveckla staden utan hänsyn till nytt
stationsläge inom tätorten. Detta gäller bland annat området kring
befintlig station. Dessutom skapas inte den ytterligare barriär som en
höghastighetsjärnväg genom staden skulle innebära. En lokalisering
av nytt stationsläge söder om tätorten kräver att befintliga strukturer,
exempelvis det lokala kollektivtrafiknätet, anpassas till det nya
stationsläget. Ett stationsläge söder om Borås tätort bedöms medföra en
förskjutning av utveckling av staden mot söder.
Ljusblå och mörkblå korridor berör ett fåtal gällande detaljplaner.
Vid Viared berörs både gällande och pågående detaljplaner för
verksamhetsområdet och dess utbyggnad, och då framför allt i västra
delen av verksamhetsområdet. Även ett antal gällande samt en pågående
detaljplan berörs i södra delarna av Borås stad, vid Dammsvedjan. Ljusblå
och mörkblå korridor påverkar Borås stads utvecklingsområden längs ny
väg 27.
Ljusblå och mörkblå korridor bedöms båda innebära acceptabla
möjligheter för kommunal planering och utveckling.

Röd korridor
Röd korridor med ett centrumnära stationsläge innebär att stationen
anläggs under och därmed i nära anslutning till Borås centrum, kärnan
som Borås stad pekat ut som ett viktigt utvecklingsområde. Röd
korridor möjliggör för utveckling av både bostäder och verksamheter
i centrumområdet och stärker den befintliga kärnan i Borås. För röd
korridor skapas också möjlighet för ny stadsutveckling i området kring
befintlig station, för att knyta stadens olika delar närmare varandra. I och
med lokaliseringen av höghastighetsjärnvägen i djup bergtunnel skapas
inte den ytterligare barriär som en höghastighetsjärnväg genom staden
skulle innebära och medför inte heller påverkan på den befintliga staden.
För att nå stationen i röd korridor kommer ett antal uppgångar att
anläggas i staden. Lokaliseringen av dessa är flexibla och kan placeras för
att bidra till lokal stadsutveckling kring stationsuppgångarna.
För sydliga sträckningar i markplan eller ovan mark förbi Viared kan
ett fåtal gällande och pågående detaljplaner beröras för utveckling av
den sydvästra delen av verksamhetsområdet. Längs övriga sträckan
berörs inga detaljplaner, bortsett från de som kan komma att beröras av
stationsuppgångar.
Röd korridor bedöms innebära mycket bra möjligheter för kommunal
planering och utveckling.
Gul korridor
Gul korridor med ett centrumnära stationsläge längs bibanan innebär att
stationen anläggs i nära anslutning till Borås centrum, kärnan som Borås
stad pekat ut som ett viktigt utvecklingsområde. Gul korridor möjliggör
för utveckling av både bostäder och verksamheter i centrumområdet och
stärker samtidigt den befintliga kärnan i Borås. För gul korridor skapas
också möjlighet för ny stadsutveckling i området kring befintlig station,
för att knyta stadens olika delar närmare varandra. Bibanan innebär en
stor barriär och medför stor påverkan på delar av den befintliga staden
inom korridoren. Till följd av bibanans lägre spårgeometriska standard
och något mindre ytkrävande station, än övriga korridorer, finns större
möjlighet till anpassning av järnvägsanläggningen till befintligheter.
Beroende på höjdläget för stationen ges olika möjligheter för
stadsutveckling. En station i markplan ger möjlighet att bygga ovanpå ny
höghastighetsjärnväg genom att denna överdäckas. En station i upphöjt
läge skapar snarare möjlighet för passager under järnvägen och även
möjlighet att kunna utnyttja ytorna där.
Gul korridor berör ett stort antal detaljplaner. För sydliga sträckningar
i markplan eller ovan mark förbi Viared kan ett fåtal gällande och
pågående detaljplaner beröras för utveckling av den sydvästra delen
av verksamhetsområdet. Genom Borås stad finns ett flertal gällande
detaljplaner. Även ett antal pågående detaljplaner kan beröras, två vid
Regementet, en direkt söder om väg 40, cirka fem i anslutning till befintlig
station och en inom stadsdelen Norrmalm. Därtill kan Borås stads
utvecklingsområden längs ny väg 27 påverkas.

Gul korridor bedöms innebära bra möjligheter för kommunal planering
och utveckling.
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Figur 7.59 Potential för kommunal planering och utveckling, östra delen

7.3.2 Regional utveckling
Lokalisering av en station på Götalandsbanan i, eller i anslutning till, Borås
möjliggör för utveckling av Västra Götalandsregionen med tyngdpunkt
mot Boråsregionen och Borås som tydligt nav. Med korta restider till både
Göteborg och Stockholm finns potential för Borås och Boråsregionen att
attrahera invånare, sysselsatta, studerande, besökare i allmänhet och
verksamheter till staden och regionen. Samtidigt skapas potential för
invånare och verksamheter i Borås och Boråsregionen att nå ett större
omland. Även kopplingen till Landvetter flygplats spelar roll för denna
potential. Möjligheten till regional utveckling påverkas av lokaliseringen av
stationsläget, där stationslägen i centrala delar av Borås bedöms innebära
större möjligheter än motsvarande utanför Borås.
Med ett stationsläge i, eller i anslutning till Borås och Bollebygd skapas
en attraktivitet för kommunerna med möjlighet att stärka kopplingarna
till de angränsande kommunerna Herrljunga, Mark, Varberg, Svenljunga,
Tranemo, Vårgårda och Ulricehamn. Götalandsbanan kommer även
bidra till att Bollebygd och Borås, samt övriga Boråsregionen, knyts
närmare Göteborgsregionen och dess lokala arbetsmarknad. Samtidigt
blir Boråsregionen en del av pärlbandet av regioner längs Götalandsbanan,
tillsammans med bland annat Region Jönköpings län och Region
Östergötland. På så sätt möjliggör Götalandsbanan för en potentiell
utveckling av Boråsregionen även i ett nationellt perspektiv.

7 POTENTIALER OCH KONSEKVENSER AV STUDERADE ALTERNATIV

korridor innebär en mycket stor barriär genom södra delarna av tätorten
och förstärker de barriärer som väg 40 och Kust till kustbanan utgör idag.
Samtidigt skär dessa barriärer inte genom kärnan av Borås Stads utpekade
utvecklingsområde.

För Bollebygd innebär ett stationsläge vid Kråktorp möjligheter att
utveckla ett stationsnära samhälle, med bostäder och verksamheter. Det
stationsnära samhället kan även fungera som en regional bytespunkt med
kopplingar framför allt söder ut mot Marks kommun, men även åt väster
och nordväst mot Härryda kommun, och på så sätt bidra till en hållbar
utveckling i västra och södra delarna av Boråsregionen.
Västra delen
Både lila och mörkgrön korridor ger möjligheter för regional utveckling
som följd av ett nytt stationsläge i Bollebygd.
Lila och mörkgrön korridor bedöms innebära mycket bra möjligheter för
regional utveckling.
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Figur 7.60 Potential för regional utveckling, västra delen
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Östra delen
För den östra delen bedöms korridorerna och lokaliseringen av
stationsläget i Borås inte innebära några större skillnader i ett
övergripande regionalt perspektiv. På större avstånd, större än tio
kilometer från respektive stationsläge, nås ungefär lika många invånare
och sysselsatta för samtliga stationslägen, se figur 7.57 och 7.58. Istället
bedöms skillnaderna mellan korridorerna vara hur de olika stationslägena
kopplar till befintlig station, den lokala och regionala kollektivtrafiken i
Borås, stadens centrum och andra viktiga målpunkter.
Lokaliseringen av stationslägena påverkar även tågresandet som helhet
och färdmedelsvalet till och från stationen som i förlängningen bidrar till
utvecklingen av en hållbar region.
Lila, röd och gul korridor
Lila, röd och gul korridor bedöms ha en mycket bra potential för
regional utveckling till följd av att korridorerna med ett centrumnära
stationsläge innebär närhet till befintlig station, den lokala och regionala
kollektivtrafiken, stadens centrum och andra viktiga målpunkter. Detta
innebär goda förutsättningar för resenärer, både till och från Borås och
Boråsregionen, att resa kollektivt till följd av möjlighet till effektiva byten,
både mellan olika tåg, mellan tåg och buss men även för gående och
cyklister med kort avstånd till stationen.
Lila, röd och gul korridor bedöms innebära mycket goda förutsättningar till
ökad andel resor med tåg. Lila, röd och gul korridor skapar förutsättningar
för en hög andel resor med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel till och
från stationsläget.
Sammantaget bedöms lila, röd och gul korridor innebära mycket bra
potential för regional utveckling.
Ljusgrön och mörkgrön korridor
Ljusgrön och mörkgrön korridor bedöms ha bra potential för regional
utveckling. Potentialen beror till stor del på var stationen kommer att
placeras inom korridoren, samt hur den kan utformas och kopplas till
stadens strukturer. Ett stationsläge inom södra delarna av Borås tätort
har inte direkt koppling till befintlig station med lokal och regional
kollektivtrafik men närhet till stadens centrum och andra viktiga
målpunkter. Detta innebär goda förutsättningar för effektiva byten för
resenärer till och från Borås och Boråsregionen som byter mellan tåg och
buss men även för gående och cyklister med kort avstånd till stationen. För
resenärer som byter mellan tåg och tåg bedöms förutsättningar bli mindre
bra till följd av avståndet mellan stationsläget och befintlig station.
Ljusgrön och mörkgrön korridor bedöms innebära goda förutsättningar
till ökad andel resor med tåg. Korridorerna skapar förutsättningar för en
hög andel resor med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel till och från
stationsläget.

Ljusblå och mörkblå korridor
Ljusblå och mörkblå korridor med ett stationsläge söder om Borås tätort
bedöms ha begränsad potential för regional utveckling. Stationslägets
lokalisering innebär goda förutsättningar för resenärer till och från
Boråsregionen, att resa kollektivt till följd av möjlighet till effektiva byten
mellan tåg och buss men även mellan tåg och bil. För resenärer med start
och mål i centrala Borås innebär stationsläget mindre bra förutsättningar
till följd av längre avstånd mellan stationen och stadens centrum.
Resenärer som ska byta mellan tåg och tåg får ett byte för att ta sig mellan
stationsläget och befintlig station.
Ljusblå och mörkblå korridor bedöms innebära begränsade förutsättningar
till ökad andel resor med tåg. Korridorerna innebär en hög andel resor
med kollektivtrafiken eller med bil till och från stationsläget.
Sammantaget bedöms ljusblå och mörkblå korridor innebära acceptabel
potential för regional utveckling.
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Figur 7.61 Potential för regional utveckling, västra delen

7.3.3 Områden med mycket stora och stora värden utifrån
samhällsfunktion
De olika korridorerna för höghastighetsjärnvägen berör och påverkar
utpekade områden med mycket stora och stora värden sett ur områdets
samhällsfunktion. Beroende på var i korridoren höghastighetsjärnvägen
lokaliseras erhålls olika påverkan och konsekvenser för de utpekade
områdena. Hänvisning sker med hjälp av nummer till karta i avsnitt 6.2.3.
Västra delen
Både lila och mörkgrön korridor berör nordligaste delarna av
skidanläggningen Bollekollen. En nordlig sträckning inom korridoren
bedöms påverka skidanläggningen i mindre utsträckning än en sydlig
sträckning. Längs övriga sträckan återfinns inga ytterligare områden
utpekade med värden för samhällsfunktion och därmed inga konflikter
utifrån korridorerna.
Lila och mörkgrön korridor bedöms innebära små konsekvenser för
områden med mycket stora, eller stora, värden för samhällsfunktion.
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Figur 7.62 Konsekvenser för områden med samhällsfunktion, västra delen
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Lila korridor
Lila korridor berör flera områden med samlad bebyggelse. Dessa är
centrumnära blandad bebyggelse vid Göta, Norrby och Norrmalm (4),
blandad bebyggelse i ytterområdena vid Regementet (5) samt samlad
bebyggelse vid Rysshagen i väster och vid Tosseryd i öster (6). Korridoren
berör också delar av Viareds verksamhetsområde (1) och delar av Borås
flygplats (2) respektive västra delarna av Borås centrum (3), Simonsland
med dess verksamheter (7), Högskolan i Borås (8) och Borås djurpark (9)
med mycket stora värden.
Inom lila korridor återfinns även ett antal områden utpekade med stora
värden. Dessa är ett områden för utökning av Viareds verksamhetsområde
i väster (12), industri- och verksamhetsområden i Borås (13) samt östra
delarna av Knalleland (17).
I väster förbi Viared innebär en nordlig sträckning större påverkan
på Viareds verksamhetsområde och Borås flygplats än en mer sydlig
sträckning. Dock innebär en sydlig sträckning stor påverkan på området
med samlad bebyggelse vid Rysshagen. En sträckning i mellersta delen av
korridoren kan möjliggöra anpassning för så liten påverkan som möjligt på
de utpekade områdena.
Passage av området med samlad bebyggelse vid Regementet sker i
bergtunnel.
Genom centrala Borås blir påverkan på utpekade områden olika stor
beroende på var i korridoren höghastighetsjärnvägen lokaliseras. En
sträckning i östra delen av korridoren innebär påverkan i utkanten av
området med centrumnära samlad bebyggelse vid Göta och likaså området
Borås centrum. En östlig sträckning skulle samtidigt innebära betydande
påverkan på Simonsland och Högskolan i Borås. En sträckning i västra
delen av korridoren innebär istället betydande påverkan på området
Norrby, med centrumnära blandad bebyggelse, östra delarna av Knalleland
och Borås djurpark.

Mörkgrön

Konsekvens

Sammantaget bedöms ljusgrön och mörkgrön korridor innebära bra
potential för regional utveckling.
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Ljusgrön

Östra delen
Korridorerna i den östra delen innefattar flera utpekade områden med
mycket stora, eller stora, värden för samhällsfunktion. Vid avgränsning av
korridorerna har hänsyn tagits till dessa områden i så stor utsträckning
som möjligt. Trots det kvarstår områden där avvägningar mellan
lokalisering av höghastighetsjärnvägen och utpekade områden behöver
göras.

Höghastighetsjärnvägen passerar i bergtunnel under stadsdelen Norrmalm,
varför begränsad påverkan bedöms för området som helhet. En västlig
sträckning inom korridoren, och vidare norr om stadsdelen Norrmalm, kan
innebära en mer påtaglig påverkan beroende på höghastighetsjärnvägens
höjdläge. För en sträckning ovan mark kommer området vid Borås
djurpark att kraftigt påverkas.
Lila korridor bedöms innebära stora konsekvenser för områden med
mycket stora eller stora värden för samhällsfunktion.

Inom ljusgrön korridor återfinns även områden för utökning av Viareds
verksamhetsområde (12), både väster och öster om befintligt område, samt
industri- och verksamhetsområden i Borås (13) utpekade med stora värden.
I väster förbi Viareds verksamhetsområde innebär
höghastighetsjärnvägens olika möjliga höjdlägen mycket olika påverkan
på verksamhetsområdet och dess utvecklingsområden, men även för Borås
flygplats. En tunnel under områden bedöms innebära så liten påverkan
på områdena som möjligt. En passage i ovan mark genom området kan
få stora konsekvenser för området där ett flertal verksamheter behöver
omlokaliseras och eventuellt flyttas från området. En nordlig sträckning
längs väg 40, eller sydlig sträckning inom korridoren bedöms innebära
mindre påverkan på verksamhetsområdet som helhet. En sydlig sträckning
bedöms dock innebära stora konsekvenser för Borås flygplats och den
samlade bebyggelsen i Hälasjöområdet. Vid eventuell passage norr om väg
40, mellan Viared och Regementet, förutsätts en bergtunnel och därmed
liten påverkan på området ovanför tunneln.
Passage av området med samlad bebyggelse vid Regementet sker i
bergtunnel.
Genom Borås blir påverkan på flera utpekade områden med
bostadsbebyggelse i stadsdelarna Göta och Kristineberg samt industrioch verskamhetsområden betydande. Beroende på var i korridoren
höghastighetsjärnvägen lokaliseras påverkas bostadsområden eller
industri- och verksamhetsområden i olika grad. Bostadsområden påverkas
i sydliga sträckningar medan industri- och verksamhetsområden berörs i
mer nordliga sträckningar, nära väg 40.
Vidare österut förutsätts höghastighetsjärnvägen lokaliseras till tunnel
under stadsdelerna Bergsäter, delar av Trandared, Hulta och Svensgärde
varför begränsad påverkan bedöms för dessa områden.
Ljusgrön korridor bedöms innebära stora konsekvenser för områden med
mycket stora eller stora värden för samhällsfunktion.
Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor berör flera områden med samlad bebyggelse. Dessa
är centrumnära blandad bebyggelse vid Tullen och Göta (4), blandad
bebyggelse i ytterområdena vid Regementet och i stadelarna Bergsäter,
delar av Trandared, Kristineberg, och Hedvigsborg (5) samt samlad
bebyggelse vid Hälasjöområdet (6). Korridoren berör också Viareds
verksamhetsområde (1) med mycket stora värden.

Inom mörkgrön korridor återfinns även områden för utökning av Viareds
verksamhetsområde (12), både väster och öster om befintligt område, samt
industri- och verksamhetsområden i Borås (13) utpekade med stora värden.
I väster förbi Viareds verksamhetsområde kan höghastighetsjärnvägen
lokaliseras nära väg 40 för begränsad påverkan på verksamhetsområdet.
Längre österut förutsätts en bergtunnel under området norr om väg 40.
I delar av verksamhetsområdet nära väg 40 kan ett antal verksamheter
behöva anpassas till järnvägen alternativt flyttas inom området.
Lokalisering nära väg 40 innebär även begränsad påverkan på planerat
utbyggnadsområde väster om befintligt verksamhetsområde.
På sträckan mellan Viared och Regementet förutsätts bergtunnel vilket
innebär begränsad påverkan på områdena med centrumnära bebyggelse
vid Tullen respektive samlad bebyggelse i ytterområdena vid Lundaskog.
Passage av området med samlad bebyggelse vid Regementet sker i
bergtunnel.
Figur 7.63 Knalleland och Borås Arena

Genom Borås blir påverkan på utpekade områden med bostadsbebyggelse
i stadsdelarna Göta, Bergsäter, Trandared, Kristineberg och Hedvigsborg
betydande. Mörkgrön korridor följer dock befintliga strukturer i
stadsdelarna. En sträckning längs Kust till kustbanan bedöms innebära
minst påverkan på områdena.
Öster om Borås bedöms delar av Målsryd, med samlad bebyggelse utanför
utredningsområdet, kunna beröras för den sydliga utgången mot öster.
Mörkgrön korridor bedöms innebära måttliga-stora konsekvenser för
områden med mycket stora eller stora värden för samhällsfunktion.
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Ljusgrön korridor
Ljusgrön korridor berör flera områden med samlad bebyggelse. Dessa
är centrumnära blandad bebyggelse vid Göta (4), blandad bebyggelse
i ytterområdena vid Regementet och i stadelarna Bergsäter, delar
av Trandared, Hulta och Svensgärde (5) samt samlad bebyggelse vid
Hälasjöområdet (6). Korridoren berör också Viareds verksamhetsområde
(1) och Borås flygplats (2) med mycket stora värden.

Ljusblå korridor
Ljusblå korridor berör ett fåtal områden med samlad bebyggelse. Dessa
är blandad bebyggelse i ytterområdena i södra delarna av stadsdelen
Dammsvedjan och Brotorp (5) samt samlad bebyggelse vid Rysshagen och
Funningen (6). Korridoren berör också Viareds verksamhetsområde (1)
och Borås flygplats (2) med mycket stora värden.
Inom ljusblå korridor återfinns även områden för utökning av Viareds
verksamhetsområde i väster (12) utpekade med stora värden.
I väster förbi Viared innebär en nordlig sträckning inom korridoren
större påverkan på Viareds verksamhetsområde och Borås flygplats än
en mer sydlig sträckning. Dock innebär en sydlig sträckning påverkan på
nordöstra delarna av området med samlad bebyggelse vid Rysshagen. En
sträckning mer i mitten av korridoren kan möjliggöra anpassning för så
liten påverkan som möjligt på de utpekade områdena.
Passage av området med samlad bebyggelse vid Funnigen sker med fördel i
norra delen av korridoren, alternativt i tunnel. På så sätt bedöms påverkan
på området bli så liten som möjligt. En sydlig sträckning ovan mark
riskerar att kraftigt påverka området med samlad bebyggelse.

Figur 7.64 Borås Djurpark (Källa: Borås Djurpark)
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Förbi Borås innebär nordliga sträckningar inom korridoren att
ytterområden med samlad bebyggelse kan påverkas, alternativt att
åtgärder behöver vidtas för att skydda dessa.
Ljusblå korridor bedöms innebära små-måttliga konsekvenser för områden
med mycket stora eller stora värden för samhällsfunktion.
Mörkblå korridor
Mörkblå korridor berör endast två områden med samlad bebyggelse. Dessa
är samlad bebyggelse vid Rysshagen och i Hälasjöområdet (6). Korridoren
berör också Viareds verksamhetsområde (1) och Borås flygplats (2) med
mycket stora värden.
Inom mörkblå korridor återfinns även områden för utökning av Viareds
verksamhetsområde i väster (12) utpekade med stora värden.
I väster förbi Viared innebär sträckningar i norra och mellersta delen av
korridoren större påverkan på Viareds verksamhetsområde och Borås
flygplats än en mer sydlig sträckning. Dock innebär en sydlig sträckning
påverkan på nordöstra delarna av området med samlad bebyggelse vid
Rysshagen.
Passage av området med samlad bebyggelse vid Hälasjöområdet sker
mest fördelaktigt i södra delen av korridoren alternativt i tunnel. På så
sätt bedöms påverkan på området bli så liten som möjligt. En nordlig
sträckning ovan mark riskerar att kraftigt påverka området med samlad
bebyggelse.
Vidare österut berörs inga ytterligare områden utpekade med värden
för samhällsfunktion och därmed förekommer inga konflikter inom
korridoren.
Mörkblå korridor bedöms innebära små-måttliga konsekvenser för
områden med mycket stora, eller stora, värden för samhällsfunktion.
Röd korridor
Röd korridor förutsätts lokaliseras i djup bergtunnel under Borås och berör
på så sätt inga utpekade områden med värden för samhällsfunktion. Inom
en del av korridoren i väster kan höghastighetsjärnvägen lokaliseras ovan
mark. Detta område berör mindre delar av Viareds verksamhetsområde
(1) och Borås flygplats (2) samt samlad bebyggelse vid Rysshagen i väster
(6) med mycket stora värden. Även ett områden för utökning av Viareds
verksamhetsområde i väster (12) utpekade med stora värden berörs.
Lokalisering ovan mark förbi Viared innebär framför allt påverkan på
planerade områden för utökning av Viareds verksamhetsområde men även
utkanten av befintligt verksamhetsområde och flygplatsen. Anpassning av
områdena och sträckning för höghastighetsjärnvägen bedöms möjlig.

Röd korridor bedöms innebära små konsekvenser för områden med
mycket stora eller stora värden för samhällsfunktion.
Gul korridor
Gul korridor berör flera områden med samlad bebyggelse. Dessa är
centrumnära blandad bebyggelse vid Norrby och Norrmalm (4), blandad
bebyggelse i ytterområdena vid Regementet (5). Korridoren berör också
västra delarna av Borås centrum (3), Simonsland med dess verksamheter
(7), Högskolan i Borås (8) och Borås djurpark (9) med mycket stora
värden. Inom en del av korridoren i väster kan höghastighetsjärnvägen
lokaliseras ovan mark. Detta område berör mindre delar av Viareds
verksamhetsområde (1) och Borås flygplats (2) samt samlad bebyggelse vid
Rysshagen i väster (6) med mycket stora värden.
Inom gul korridor återfinns även ett antal områden utpekade med stora
värden. Dessa är industri- och verksamhetsområden i Borås (13) samt
östra delarna av Knalleland (17). Inom den del av korridoren i väster där
höghastighetsjärnvägen kan lokaliseras ovan mark berörs ett områden för
utökning av Viareds verksamhetsområde i väster (12) med stora värden.
Lokalisering ovan mark förbi Viared innebär framför allt påverkan på
planerade områden för utökning av Viareds verksamhetsområde men även
utkanten av befintligt verksamhetsområde och flygplatsen. Anpassning av
områdena och sträckning för höghastighetsjärnvägen bedöms möjlig.
Passage av området med samlad bebyggelse vid Regementet sker i
bergtunnel alternativt ovan mark söder om bebyggelsen.
Genom centrala Borås blir påverkan på utpekade områden olika stor
beroende på var i korridoren bibanan lokaliseras. En sträckning i östra
delen av korridoren innebär påverkan i utkanten av området Borås
centrum och Högskolan i Borås respektive betydande påverkan på
Simonsland. En sträckning i västra delen av korridoren innebär istället stor
påverkan på området Norrby, med centrumnära blandad bebyggelse, och
östra delarna av Knalleland. Bibanan är på grund av lägre spårgeometrisk
standard och mindre ytkrävande station mer anpassningsbar till
befintligheter i centrala Borås, än höghastighetsjärnvägen.
Bibanan förutsätts passera i bergtunnel under stadsdelen Norrmalm,
varför begränsad påverkan bedöms för området.
För förbifarten under Borås berörs inga områden utpekade med värden
för samhällsfunktion och därmed förekommer inga konflikter inom
korridoren.
Gul korridor bedöms innebära måttliga konsekvenser för områden med
mycket stora eller stora värden för samhällsfunktion.
Korridor

Stationsuppgångarna kan komma i konflikt med utpekade områden med
mycket stora och stora värden.
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Figur 7.65 Konsekvenser för områden med samhällsfunktion, östra delen
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7.4 Gestaltning
Ett gestaltningsprogram har tagits fram som del i lokaliseringsutredningen.
Här sammanfattas detta och för utförligare beskrivningar av
gestaltningsarbetet hänvisas till gestaltningsprogrammet.
I gestaltningsarbetet har en trestegsmodell används för att skapa en
helhetsbild av gestaltningsfrågor i lokaliseringsskedet.
•

Det första steget är förutsättningar för gestaltning, och behandlar
de landskapselement som finns i utredningsområdet samt de
järnvägselement som skulle kunna bli aktuella. Landskapselementen
hämtas ifrån den fördjupade landskapsanalysen, och
höghastighetsjärnvägens konsekvenser för landskapselementen
utvärderas i avsnittet landskaps- och stadsbild.

•

Det andra steget är utgångspunkter för gestaltning vilka utvärderar
åskådar- och resenärsperspektivet utifrån upplevelsen av
landskapselementen.

•

Det tredje steget omfattar framtagande och identifiering av
gestaltningsprinciper och komplexa gestaltningssituationer för
respektive korridor.

Effekt- och konsekvensbegreppet kan inte appliceras rakt av på
gestaltningsprinciper och komplexa gestaltningssituationer, då de snarare
är åtgärder för att skapa förutsättningar för att mildra de negativa effekter
och konsekvenser som uppstår. Istället har höghastighetsjärnvägens
effekter utvärderats utifrån utgångspunkter för gestaltning samt vilken
potential som höghastighetsjärnvägens effekter har på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar för att kunna bidra till en
utveckling av området.
Nedan sammanfattas de olika korridorerna utifrån förutsättningar för
gestaltning, utgångspunkter för gestaltning och gestaltningsprinciper.
Detta görs för att skapa en helhetsbild av gestaltningen.
Västra delen
Lila korridor
Den lila korridoren passerar i stor utsträckning samma landskap som
den mörkgröna, men i en annan sträckning. Nolåns och Söråns dalgång
passeras ur gestaltningssynpunkt hellre på bro än i markplan och här
behöver broprofilen vara hög för att undvika brutna flöden eller siktlinjer.
I korridoren finns också enskilda element av bebyggelse utspridda, för
vilka åtgärder behövs dels för att undvika splittring och dels för att
tona ner järnvägen. Utmärkande är passerandet av sjölandskapet där
medvetna val behövs gällande var man väljer att förlägga en järnväg,
som bör inordnas i strukturen. Förläggning i tunnel skyddar landskapet,
men bidrar inte till en positiv resenärsupplevelse. Förläggning på bro i
utkanten av sjöarna, alternativet i markplan eller på bank vid sidan av
kan innebära konsekvenser för landskapet, men kan bidra till en mycket
positiv resenärsupplevelse. Viktigt vid det senare är att bibehålla en
genomsläpplighet i landskapet. Likaså är tunnelpåslagens lokalisering
viktiga för att inte bryta samband i kulturlandskapet.

Sammantaget bedöms lila korridor ha bra potential för att
höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.
Mörkgrön korridor
I mörkgrön korridor finns många olika landskapselement, men även stora
topografiska skillnader att förhålla sig till. Nolåns och Söråns dalgång
passeras ur gestaltningssynpunkt hellre på bro än i markplan, och här
behöver broprofilen vara hög för att undvika brutna flöden eller siktlinjer. I
korridoren finns också enskilda element av bebyggelse utspridda för vilka
åtgärder behövs för att undvika splittring. Att föredra är inordnandet av
järnvägen i en befintlig struktur, och i vissa punkter behöver järnvägen
tonas ner. Där det är möjligt är bro att föredra framför bank för att skapa
genomsläpplighet. Likaså är tunnelpåslagens lokalisering viktiga för
att inte bryta samband i kulturlandskapet. Där korridoren går genom
sjölandskapet kan den samlokaliseras med väg 40. Då bör ställning tas till
vad som händer med zonen mellan järnväg och väg.
Komplexa gestaltningssituationer i mörkgrön korridor är station och bro
vid Bollebygd, tunnelpåslag vid Låddekärsbu, passage av Vannasjön samt
zonen som kan uppstå mellan höghastighetsjärnvägen och väg 40, vid en
förläggningen av järnvägen nära väg 40.
Sammantaget bedöms mörkgrön korridor ha mycket bra potential
för att höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Potential

Figur 7.66 Potential för gestaltning, västra delen

Östra delen
Lila korridor
Den lila korridoren innebär i landskapet väster om Borås passage genom
olika landskapskaraktärer, dock av sådan karaktär att de skulle kunna
tåla ett järnvägselement förutsatt att det finns genomsläpplighet genom
detta. I Borås skulle stora värden och fysiska samt känslomässiga samband
komma att utraderas, vilka skulle vara mycket svårt att kompensera även
med gestaltningslösningar. I stadsmiljö är det också viktigt att arbeta med
omgivningens gestaltning för att skapa förutsättningar för att knyta ihop
olika delar av staden när den nya järnvägen blir verklighet. En ny järnväg
både i markplan och i upphöjt läge skulle innebära ett påtagligt visuellt
tillägg. I lila korridor kommer planskildheter uppstå och det är viktigt att
gestaltningsmässiga ställningstaganden görs för att dessa element inte ska
bli negativa. Den lila korridoren fortsätter sedan ut i det böljande skogsoch odlingslandskapet nordost om Borås. Här kan järnvägen med fördel
tonas ner och följa befintliga strukturer.

Genomsläpplighet
Med genomsläpplighet avses att landskapet har många viktiga stråk och att en
järnväg kan komma att innebära en stor barriäreffekt om inte passager under
eller över järnvägen säkerställs. Däremot är inte alla stråk och passager
identifierade och utpekade i detta skede. Järnvägens slutliga placering inom
den valda korridoren har också stor påverkan på vilka stråk som är viktiga att
beakta samt vilka passager som behövs.

Komplexa gestaltningssituationer i lila korridor är höghastighetsjärnväg
ovan mark genom centrala Borås, nytt centrumnära stationsläge samt
passager av väg 40, befintlig järnvägar och Viskan.
Sammantaget bedöms lila korridor ha acceptabel potential
för att höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.
Figur 7.67 Resenär på tåg

Ljusgrön korridor
I den ljusgröna korridoren förläggs järnvägen till stor del i staden med
stationsläge i södra delen av Borås tätort. Vid Regementet och i östra
delen av tätorten, under Bergsäter, Hulta och Svensgärde, går järnvägen
i tunnel. Det är viktigt att järnvägen vid sträckningar i markplan och
ovan mark samt vid stationsläget gestaltas på ett sådant sätt att den
skapar förutsättningar för kopplingar och samband tvärs järnvägen. Vid
placering av järnvägen i markplan eller ovan mark riskerar järnvägen att
inte följa befintlig stadsstruktur. Nya sätt att knyta ihop staden behöver
möjliggöras. I vissa punkter kommer stora planskillnader att uppstå.
Här krävs god gestaltning för att underlätta genomsläppligheten och
skapa ett intressant visuellt tillägg i staden. Även denna korridor innebär
utradering av värden i staden, vissa av dessa svåra att kompensera. Detta
får vägas mot möjligheterna för ny aktivitet kring ett nytt stationsläge.
Etablering av södra delen av Borås kan innebära en ökad jämvikt, och
göra staden mer liksidig. Öster om staden går korridoren ut i linje
med sprickdalslandskapet. Här kan landskapets linjära struktur
med fördel utnyttjas för att järnvägen ska bli ett naturligt, inordnat
gestaltningselement. Järnvägen bör tonas ner för att skydda det stora
skogsområdet.
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Komplexa gestaltningssituationer i lila korridor är station och bro vid
Bollebygd, tunnelpåslag vid Låddekärrsbu samt passage av Vannasjön.

Figur 7.68 Exempel på passage i stadsmiljö

Komplexa gestaltningssituationer i ljusgrön korridor är stationsläge i
södra delen av Borås tätort, stadspassage genom stadsdelarna Göta och
Druvefors samt passage av befintliga järnvägar och Viskan.
Sammantaget bedöms ljusgrön korridor ha mycket bra potential
för att höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.
Mörkgrön korridor
Den mörkgröna korridoren innebär stor del stadspassage. Detta kommer
att innebära ett påtagligt visuellt tillägg. Dock så går en möjlig järnväg i
korridoren i linje med befintlig stadsstruktur, vilket innebär möjligheter
för inordnande. Det är viktigt att järnvägen gestaltas på ett sådant sätt att

Figur 7.69 Resenärer på station

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, SAMRÅDSHANDLING

79

7 POTENTIALER OCH KONSEKVENSER AV STUDERADE ALTERNATIV

den skapar förutsättningar för kopplingar och samband tvärs järnvägen.
I vissa punkter kommer stora planskillnader att uppstå. Här krävs god
gestaltning för att underlätta genomsläppligheten och skapa ett intressant
visuellt tillägg i staden. Även denna korridor innebär utradering av värden
i staden, i störst utsträckning bostadsområden. Detta får vägas mot
möjligheterna för ny aktivitet kring ett nytt stationsläge i södra delen av
tätorten. Etablering av södra delen av Borås kan innebära en ökad jämvikt,
och göra staden mer liksidig. Öster om staden går korridoren ut i två
olika sträckningar, varav den norra i linje med rutplatålandskapet. Här
kan landskapets linjära struktur med fördel utnyttjas för att järnvägen
ska bli ett naturligt gestaltningselement. Den södra sträckningen går
inte fullt ut i linje med den landskapeliga rutplatåstruktur vilket innebär
stora topografiska skillnader, och därmed en förläggning av järnvägen
både på bank, i tunnel och i skärning, vilket kan bli problematiskt ur
gestaltningssynpunkt. Över Kust till kustbanan, söder om Gånghester,
kommer höghastighetsjärnvägen troligen gå på bro, vilket innebär ett
påtagligt visuellt tillägg.
Komplexa gestaltningssituationer i mörkgrön korridor är stationsläge
i södra delen av Borås tätort, stadspassage österut samt passage av
befintliga järnvägar och Viskan.
Sammantaget bedöms mörkgrön korridor ha mycket bra potential
för att höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.
Ljusblå korridor
Den ljusblåa korridoren tangerar många olika landskapskaraktärer, men
inte så många stadskaraktärer. Korridoren tar sin början i sjölandskapet,
där genomsläpplighet och inordnande i befintliga strukturer är mycket
viktigt. Den ljusblåa korridoren sträcker sig över Viskans dalgång söder
om Borås, vilket gör att järnvägen kommer att utgöra ett påtagligt
tillägg i landskapet. En hög broprofil och en mycket god gestaltning är
av yttersta vikt för genomsläpplighet och samband. För ljusblå korridor
får svårigheter att skapa samband och kopplingar mellan stationsläget
och staden vägas mot att stadsstrukturen undviks för påverkan. Öster
om staden går korridoren tvärtemot den landskapeliga sprickdals- och
rutplatåstruktur som finns, vilket försvårar för gestaltningen av järnvägen
till följd av stor variation i omfattning av bank, skärning och bro. Ett
alternativ är en mycket djup skärning, vilket kan bidra till en negativ
resenärsupplevelse och dålig genomsläpplighet.

Mörkblå korridor
Den mörkblå korridoren tangerar många olika landskapskaraktärer, men
inte så många stadskaraktärer. Korridoren sträcker sig över Viskans
dalgång söder om Borås, vilket gör att järnvägen kommer att utgöra
ett påtagligt tillägg i landskapet. En hög broprofil och en mycket god
gestaltning är av yttersta vikt. För mörkblå korridor får svårigheter att
skapa samband och kopplingar mellan stationsläget och staden vägas mot
att stadsstrukturen undviks för påverkan. Öster om staden går korridoren i
två sträckningar inte fullt ut i linje med den landskapeliga rutplatåstruktur
som finns, vilket försvårar för gestaltningen då järnvägen troligtvis får gå
mycket varierande i bank, skärning, bro och så vidare. Ännu ett alternativ
är en mycket djup skärning i området, vilket kan bidra till en negativ
resenärsupplevelse och dålig genomsläpplighet i området. Över Kust
till kustbanan, söder om Gånghester, kommer höghastighetsjärnvägen
troligen gå på bro, vilket innebär ett påtagligt visuellt tillägg.
Komplexa gestaltningssituationer i mörkblå korridor är passage över
Viskan söder om Borås samt stationsläge söder om Borås tätort.
Sammantaget bedöms mörkblå korridor ha acceptabel potential
för att höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.
Röd korridor
Den röda korridoren går enbart i tunnel, vilket innebär liten påverkan på
landskap och stad. I stadskärnan kommer olika angöringspunkter behövas,
och gestaltningen blir viktig för stadsbilden.

Inga komplexa gestaltningssituationer har identifierats i röd korridor.
Sammantaget bedöms röd korridor ha mycket bra potential
för att höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.
Gul korridor
Den gula korridoren går i tunnel med en bibana i markplan eller ovan
mark i centrala Borås. I den gula korridoren skulle stora värden och
fysiska samt känslomässiga samband komma att utraderas, trots att
bibanan innebär en järnvägsanläggning med mindre dimensioner än
höghastighetsjärnvägen. Detta skulle vara mycket svårt att kompensera
även med gestaltningslösningar. I gul korridor kommer planskillnader
uppstå och det är viktigt att gestaltningsmässiga ställningstaganden görs
för att dessa element inte ska bli negativa. I stadsmiljö är det viktigt att
arbeta med omgivningens gestaltning för att skapa förutsättningar för att
knyta ihop olika delar av staden när den nya järnvägen blir verklighet. En
ny järnväg både i markplan och i upphöjt läge skulle innebära ett påtagligt
visuellt tillägg i Borås stadskärna.
Komplexa gestaltningssituationer i gul korridor är järnväg ovan mark
genom centrala Borås, nytt centrumnära stationsläge samt passager av
väg 40, befintliga järnvägar och Viskan.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Potential

Figur 7.71 Potential för gestaltning, östra delen

Komplexa gestaltningssituationer i ljusblå korridor är passage över Viskan
söder om Borås samt stationsläge söder om Borås tätort.
Sammantaget bedöms ljusblå korridor ha acceptabel potential
för att höghastighetsjärnvägens effekter på åskådarperspektiv,
resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en utveckling av
området.

Figur 7.70 Bytespunkt med möjlighet att byta mellan buss och tåg
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Mörkgrön

Figur 7.72 Järnväg i solnedgång

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

De olika korridorerna för höghastighetsjärnvägen har bedömts utifrån
vilka förutsättningar korridorerna ger för att uppfylla identifierade
säkerhetsmål. Samtliga korridorer anses möjliga ur säkerhetssynpunkt,
inga områden med stor konsekvens har identifierats. Nedan beskrivs
översiktligt de väsentligaste egenskaperna för respektive korridor.
Avseende arbetsmiljörisker under byggskedet, erbjuder samtliga korridorer
utmaningar i form av tunnlar och broar, men metoder för att hantera
dessa risker finns. Särskilda risker bedöms finnas för röd korridor samt
förbifarten i gul korridor eftersom dessa alternativ innebär tunnelarbeten
på stora djup. Ljusblå och mörkblå korridor kan innebära arbetsmiljörisker
eftersom en deponi måste hanteras.
Flera viktiga aspekter avseende till exempel tunnellängder, station i
markplan eller upphöjt läge och närhet till farligt godsleder kan variera
inom en korridor beroende på att olika placeringar av järnvägen inom
korridorerna finns, både i plan och i profil.
Västra delen
Skillnaden mellan de två korridorerna (mörkgrön och lila) bedöms,
ur säkerhetssynpunkt, som liten. Gemensamt för korridorerna är att
möjligheter för utrymning och insats från räddningstjänstens sida behöver
säkerställas. Detta baserat dels på att station i Bollebygd kan ligga i ett
upphöjt läge och på att båda korridorerna kommer att behöva åtminstone
en längre tunnel strax öster om stationen i Bollebygd. Även för resterande
del av sträckan kommer utrymnings- och insatsmöjligheter att behöva
studeras med tanke på de kombinationer av tunnlar, skärningar och
broar som kan bli aktuella. Stationen i Bollebygd behöver utformas för att
säkerställa passage av stationen och god säkerhet mot spårspring eftersom
höghastighetståg kommer att passera i hög fart i mitten, med spår för
stannande tåg och perronger på ömse sidor. Mörkgrön korridor angränsar
i norra delen till väg 40. En förläggning av höghastighetsjärnvägen nära
väg 40 kan innebära en risk att vägolyckor kan påverka tillgänglighet av
spåret och vice versa. Beroende på avstånd mellan höghastighetsjärnväg
och väg kan särskilda skydd däremellan komma att behövas.
Sammantaget bedöms lila och mörkgrön korridor ha små-måttliga
konsekvenser för risk och säkerhet.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Konsekvens

Figur 7.73 Konsekvenser för risk och säkerhet, västra delen

Östra delen
På östra delen innebär korridorerna väsentligt skilda förutsättningar ur
säkerhetssynpunkt, där den viktigaste skillnaden är lokaliseringen av
stationsläget i Borås. Gemensamt för alla korridorer är att kombinationer
av tunnlar och broar kan påverka utrymnings- och insatsmöjligheter och
att åtgärder för att säkerställa dessa möjligheter måste vidtas. Vidare kan

samtliga korridorer, i varierande grad, innebära förläggning av järnväg i
närhet av transportleder (väg och järnväg) för farligt gods. Beroende på
lokalisering kan särskilda skydd komma att behövas.
Generellt innebär ett centrumnära stationsläge och ett stationsläge i
södra delen av Borås tätort i markplan med passerande höghastighetståg
en betydande barriär som medför ökade risker för spårspring och
olaga intrång. Detta gäller även för bibanan i gul korridor även om
barriäreffekten och riskerna är lägre eftersom passerande höghastighetståg
lyfts ut till en förbifart. Om stationen läggs i upphöjt läge minskar dessa
risker.
Inom, och i anslutning till, Viareds verksamhetsområde finns idag två
verksamheter där farliga ämnen förekommer i vissa mängder, så kallade
Sevesoanläggningar, samt Borås flygplats. Avseende Sevesoanläggningarna
så kan ljusgrön och mörkgrön korridor innebära konflikter om järnvägen
går i markplan eller ovan mark medan lila samt ljusblå och mörkblå
korridor passerar på erforderligt avstånd. Avseende flygplatsen så ger
samtliga korridorer möjlighet att passera denna utan att flygtrafiken och
kraven på så kallad hinderfrihet påverkas. Samtliga korridorer, utom
mörkgrön, kan dock innebära konflikter med krav på hinderfrihet eftersom
korridorerna angränsar till flygplatsen eller täcker in denna. Eventuella
restriktioner med avseende på risk för störning av flygradiotrafik måste
utredas vidare i senare skede, detta gäller för samtliga korridorer.

Ljusblå och mörkblå korridor
Även dessa korridorer kan innebära station i markplan respektive i
upphöjt läge. En station i markplan för dessa korridorer bedöms innebära
en mindre barriäreffekt, med åtföljande lägre risk för olaga intrång i
spårområdet och spårspring, jämfört med de övriga korridorerna.
Sammantaget bedöms ljusblå och mörkblå korridor vara likvärdiga och
innebära små-måttliga konsekvenser för risk och säkerhet.
Röd korridor
Röd korridor innebär en lång, längre än 15 kilometer, djup bergtunnel
under Borås med sex parallella spår vid stationen. På grund av
bergförhållandena behöver stationen ligga på ett djup av cirka 6070 meter. Detta kommer att medföra en mycket komplex installation
och stora utmaningar för att säkerställa utrymning, insats från
räddningstjänsten och åtkomst för service. Detta bedöms påverka
uppfyllande av säkerhetsmålen avseende robusthet och räddningstjänstens
insatsmöjligheter negativt. Vidare kan uppfyllande av säkerhetsmålen
avseende resenärer i tåg och resenärer på station påverkas negativt.
Positiva effekter med denna korridor är att påverkan på tredje man
minimeras.
Sammantaget bedöms röd korridor innebära måttliga konsekvenser för
risk och säkerhet.

Lila korridor
Ett centrumnära stationsläge i markplan innebär en mycket stor barriär
i de centrala delarna av staden. Detta bedöms öka risk för olaga intrång
i spårområdet och spårspring för att korsa barriären och kan därmed
påverka uppfyllande av säkerhetsmål för tredje man. Åtgärder i form av
passagemöjligheter för gång- och cykeltrafik, hinder och övervakning
kommer att erfordras men bedöms inte helt kunna kompensera för
de ökade riskerna. Om stationen anläggs i upphöjt läge minskar
barriäreffekterna, men åtkomst för räddningstjänst försvåras. En annan
egenskap som kan innebära ökade risker är kombination av passerande
höghastighetståg och stannade tåg på stationen.

Gul korridor
Gul korridor innefattar en bibana med ett centrumnära stationsläge i
markplan eller i upphöjt läge och en förbifart i tunnel under Borås för
passerande höghastighetståg. Barriäreffekten längs bibanan och ett
centrumnära stationsläge bedöms bli något lägre eftersom passerande
höghastighetståg har lyfts ut till en förbifart. Som följd av detta bedöms
risken för olaga intrång i spårområdet och spårspring bli något lägre, men
bedöms ändå kunna påverka uppfyllande av säkerhetsmål för tredje man.
Åtgärder i form av passagemöjligheter för gång- och cykeltrafik, hinder och
övervakning kommer att erfordras. Om stationen anläggs i upphöjt läge
minskar barriäreffekterna, men åtkomst för räddningstjänst försvåras.

Sammantaget bedöms lila korridor innebära måttliga konsekvenser för risk
och säkerhet.

Förbifarten i djup bergtunnel kommer att medföra en komplex installation
för att säkerställa utrymning, insats från räddningstjänsten och åtkomst
för service. Åtgärder för att säkerställa utrymnings- och insatsmöjligheter
längs tunneln underlättas eftersom både utrymning och insats kan ske till
respektive från en parallell servicetunnel som löper utmed hela tunneln.
Förbifarten bedöms ändå kunna påverka uppfyllande av säkerhetsmålen
avseende räddningstjänstens insatsmöjligheter negativt.

Ljusgrön och mörkgrön korridor
Dessa korridorer kan innebära station med passerande höghastighetståg
i upphöjt läge som ansluter till tunnel. Detta kan påverka uppfyllande av
säkerhetsmålen avseende räddningstjänstens insatsmöjligheter negativt.
Om stationen ligger i markplan uppstår en ökad barriäreffekt, vilket kan
öka risken för olaga intrång i spårområdet och spårspring, men effekten är
troligen lägre än för det centrumnära stationsläget.
Sammantaget bedöms ljusgrön och mörkgrön korridor vara likvärdiga och
innebära måttliga konsekvenser för risk och säkerhet.
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7.5 Risk och säkerhet

Sammantaget bedöms gul korridor innebära måttliga konsekvenser för risk
och säkerhet.
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Konsekvens

Figur 7.74 Konsekvenser för risk och säkerhet, östra delen
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7.6 Genomförbarhet
Byggandet av höghastighetsjärnvägen kommer att påverka omgivande
funktioner och miljöer. Mest påtagligt och störst konsekvenser får de
korridorer som passerar genom Borås tätort.
Byggnation av järnvägen innebär att stora schakter respektive områden
för etablering och upplag behövs. Byggnationen kommer mestadels ske
med konventionella byggmetoder. Byggnader, vägar och gator med mera
kan komma att behöva rivas, flyttas eller byggas om för att anpassas till
höghastighetsjärnvägen.
Konsekvenserna som följd av byggskedet innebär konflikter med trafik,
både tågtrafik på befintliga järnvägar men även bil-, kollektiv-, gångoch cykeltrafik på närliggande vägar och gator, samt transporter till
och från byggarbetsplatserna. Byggnationen kommer att även medföra
begränsningar i tillgänglighet till olika samhällsfunktioner, till följd
av den barriär byggarbetsplatserna kommer att utgöra, men också
visuell påverkan av schaktgropar, maskiner och avskärmningar. Dock
förutsätts flertal skyddsåtgärder genomföras och att arbetet anpassas
efter störningskänsliga verksamheter längs sträckan för att minimera
konsekvenserna.
Nedan beskrivs kortfattat de viktigaste delarna för utbyggnad i respektive
korridor samt en bedömning av respektive korridors potential och
förutsättningar avseende genomförande. Bedömningar sker utifrån
teknisk nivå på anläggningen, teknisk nivå på genomförandet, behov
av anpassning av befintligheter, tillgängliga ytor samt påverkan under
byggtiden. Respektive korridors miljöpåverkan under byggskedet beskrivs
mer detaljerat i ett separat kapitel i miljökonsekvensbeskrivningen.
Västra delen
I västra delen innebär jordlagren, och dess mäktighet, i Nolåns och Söråns
dalgång troligen ett omfattande pålningsarbete för stationen i Bollebygd.
Ett upphöjt stationsläge bedöms innebära att påverkan på Kust till
kustbanan, befintliga vägar och åarna kan minimeras.
Tunneln öster om Bollebygd blir minst 3,5 kilometer lång och kommer
troligen att drivas från två håll. Det bedöms inte finnas behov av en
arbetstunnel.
På sträckan från tunneln i väster till Viared i öster kommer
höghastighetsjärnvägen gå omväxlande på bank, bro eller i tunnel
beroende på val av profilläge samt hur passage av sjöarna väljs.
Huvudsakligen bedrivs arbetet i korridorernas längdriktning med
konventionella byggmetoder. Topografin kan medföra fler broar inom
mörkgrön korridor än i lila korridor, vilket skulle medföra ett större behov
av betong. Järnvägen passerar cirka 15 befintliga vägar varav fyra till fem
lite större.
Sammantaget bedöms lila och mörkgrön korridor innebära en utbyggnad
med relativt låg teknisk nivå på anläggningen och genomförandet bedöms
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vara tekniskt relativt enkelt. Båda korridorerna bedöms innebära mycket
bra potential för genomförbarhet.
Korridor

Lila

Mörkgrön

Potential

Figur 7.75 Potential för genomförbarhet, västra delen

är det viktigt att, med hänsyn till vibrationer och stomljud, beakta
påverkan på bostadsområdena ovanför.
Sammantaget bedöms lila korridor innebära en utbyggnad med mycket
hög teknisk nivå på anläggningen och genomförandet bedöms vara
tekniskt mycket komplicerat. Lila korridor bedöms innebära acceptabel
potential och förutsättningar för genomförbarhet.

Östra delen
På den östra delen är skillnaderna mellan korridorerna stora med avseende
på potential för genomförbarhet. Detta till följd av att de har olika stor
påverkan på men även på grund av de begränsningar som finns i form
av omkringliggande bebyggelse och infrastruktur. Samtidigt innebär de
olika korridorerna byggnation av varierande teknisk komplexitet, både
med avseende på själva anläggningen men också för genomförandet. Såväl
ett upphöjt stationsläge som station i markplan kommer att innebära
geotekniska förstärkningsåtgärder.

Ljusgrön korridor
Ljusgrön korridor kan innebära sträckningar i markplan eller ovan
mark genom Viareds verksamhetsområde, vilket medför att delar av
verksamhetsområdet kan behöva flyttas för att ge plats åt utbyggnaden
av järnvägen. Vid passage i bergtunnel under området finns möjlighet att
minimera konskevenseran på ytorna ovanför. Vid passage av Regementet
och dess byggnader behöver särskild hänsyn tas till påverkan av
vibrationer och stomljud.

Lila korridor
Förbi Viared kan verksamheter behöva flyttas beroende på sträckning
inom korridoren och beroende på järnvägens profilläge kan väg 27 behöva
byggas om. Vidare österut behöver särskild hänsyn tas vid passage av
Regementet och dess byggnader, med bland annat hänsyn till påverkan i
form av vibrationer och stomljud.

Genom Borås kommer flera planskilda passager med bland annat
Viskadalsbanan, Kust till kustbanan och Viskan bli aktuellt, vilket innebär
längre byggtider. Ljusgrön korridor kommer att innebära att delar av
befintlig bebyggelse behöver rivas eller byggas om för att anpassas till
höghastighetsjärnvägen och dess station. Även rivningsarbeten och ett
stort antal ledningsomläggningar kommer bli aktuellt.

Genom Borås kommer flera planskilda passager att bli aktuellt, bland
annat med Viskadalsbanan, Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan, väg 40,
flera större kommunala gator samt Viskan. Detta innebär längre byggtider.
Ett centrumnära stationsläge i Borås kommer att innebära att befintlig
station behöver byggas om för att anpassas till höghastighetsjärnvägen
och dess station. Väg 40 behöver troligen byggas om för att möjliggöra
höghastighetsjärnvägens passage under vägen. Lila korridor kommer även
att innebära att delar av befintlig bebyggelse behöver rivas eller byggas
om för att anpassas till höghastighetsjärnvägen och dess station. Även
rivningsarbeten och ett stort antal ledningsomläggningar kommer bli
aktuellt.
För att kunna passera genom byggarbetsområdet kommer utbyggnaden
att behöva ske etappvis, med stor hänsyn till befintligheter och övrig trafik.
Särskild hänsyn krävs för att upprätthålla tågtrafiken förbi befintlig station.
Utrymmet i anslutning till befintlig station är litet. Detta medför risk för
små arbetsområden och arbete i många etapper, vilket ställer höga krav
på logistik och utbyggnadsordning. De små arbetsområdena kan i sin tur
innebära längre byggtider. Risk finns att etablering och upplag behöver
anläggas på avstånd från byggarbetsområdena och därmed påverka
bygglogistiken negativt. Transporter till och från byggarbetsområdet
riskerar att innebära påtaglig störning för kringboende och verksamheter
och det är viktigt att ansluta byggtrafiken till det allmänna vägnätet i
lämpliga punkter för att minimera störningen. Byggnationen av stationen
kommer att vara styrande för byggtiden.
Från Borås och österut byggs en tunnel som sannolikt kommer att drivas
från två håll. Behov av arbetstunnel bedöms inte finnas. Vid tunneldrivning
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Byggnation genom Borås medför, i kombination med förutsättningar för
att kunna passera tvärs byggarbetsområdet, att utbyggnaden behöver ske
etappvis, med stor hänsyn till befintligheter och övrig trafik. Det medför
i sin tur risk för små arbetsområden vilket ställer höga krav på logistik
och utbyggnadsordning och innebär längre byggtid. Transporter till
och från byggarbetsområdet riskerar att innebära påtaglig störning för
kringboende och verksamheter och det är viktigt att ansluta byggtrafiken
till det allmänna vägnätet i lämpliga punkter för att minimera störningen.
Byggnationen av stationen kommer att vara styrande för byggtiden.
Från Borås och österut byggs en tunnel som sannolikt kommer att drivas
från två håll. För denna bedöms det eventuellt behövas en arbetstunnel. I
samband med byggandet av tunneln behöver hänsyn tas till vibrationer och
stomljud för bostadsområdena ovanför samt till trafiken på närliggande
vägar och trafikplatser.
Sammantaget bedöms ljusgrön korridor innebära en utbyggnad med
relativt hög teknisk nivå på anläggningen och genomförandet bedöms
vara tekniskt relativt komplicerat. Ljusgrön korridor bedöms innebära bra
potential och förutsättningar för genomförbarhet.
Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor förbi Viared kommer beroende på val av profilläge
medföra olika konsekvenser för verksamheterna i Viared, som kan behöva
flyttas för att möjliggöra utbyggnaden av järnvägen beroende på sträckning
inom korridoren. Vid passage i bergtunnel finns möjlighet att minimera
konsekvenserna.

För byggnation genom Borås och stationsläget i södra delen av Borås tätort
kan Kust till kustbanan komma att behöva byggas om för att anpassas till
höghastighetsjärnvägen och dess station. Genom Borås och vidare österut
kommer flera planskilda passager med bland annat Viskadalsbanan,
Kust till kustbanan och Viskan bli aktuellt, vilket innebär längre
byggtider. Mörkgrön korridor kommer att innebära att delar av befintlig
bebyggelse behöver rivas eller byggas om. Även rivningsarbeten och ett
stort antal ledningsomläggningar kommer bli aktuellt. Särskild hänsyn
under byggtiden och anpassning av utbyggnadsordningen behövs för att
upprätthålla tågtrafiken på Kust till kustbanan.
Byggnation genom Borås medför, i kombination med behov av att
kunna passera tvärs byggarbetsområdet, att utbyggnaden behöver ske
etappvis, med stor hänsyn till befintligheter och övrig trafik. Det medför
i sin tur risk för små arbetsområden vilket ställer höga krav på logistik
och utbyggnadsordning, vilket innebär längre byggtid. Transporter till
och från byggarbetsområdet riskerar att innebära påtaglig störning för
kringboende och verksamheter och det är viktigt att ansluta byggtrafiken
till det allmänna vägnätet i lämpliga punkter för att minimera störningen.
Byggnationen av stationen kommer att vara styrande för byggtiden.
Sammantaget bedöms mörkgrön korridor innebära en utbyggnad med
relativt hög teknisk nivå på anläggningen och genomförandet bedöms vara
tekniskt relativt komplicerat. Mörkgrön korridor bedöms innebära bra
potential och förutsättningar för genomförbarhet.
Ljusblå korridor
Förbi Viared kan verksamheter behöva flyttas beroende på sträckning
inom korridoren. Viskans dalgång och väg 27 passeras på en större bro
och vidare österut ytterligare en lång bro. Utbyggnaden genom dalgången
ställer krav på varsamhet för att minimera konsekvenserna, bland annat
för naturvärdena. Vidare österut passeras en deponi som behöver beaktas
vid val av byggmetod, antingen genom att deponin flyttas, saneras eller att
särskild hänsyn tas vid passage av densamma. Öster om Borås kommer
ett antal planskilda passager med bland annat Kust till kustbanan att bli
aktuellt, vilka kommer att påverka byggtiden. Byggnationen av stationen
kommer att vara styrande för byggtiden.
Transporter inom och till och från byggarbetsområdet förutsätts framför
allt ske i järnvägens längdriktning och ansluts till det allmänna vägnätet i
ett fåtal punkter.
Sammantaget bedöms ljusblå korridor innebära en utbyggnad med relativt
låg teknisk nivå på anläggningen och genomförandet bedöms bli tekniskt

relativt enkelt. Ljusblå korridor bedöms innebära mycket bra potential och
förutsättningar för genomförbarhet.
Mörkblå korridor
Förbi Viared kan verksamheter behöva flyttas beroende på sträckning
inom korridoren. Viskans dalgång och väg 27 passeras på en större bro
och vidare österut ytterligare en lång bro. Utbyggnaden genom dalgången
ställer krav på varsamhet för att minimera konsekvenserna, bland annat
för naturvärdena. Vidare österut passeras en deponi som behöver beaktas
vid val av byggmetod, antingen genom att deponin flyttas, saneras eller att
särskild hänsyn tas vid passage av densamma. Öster om Borås kommer
ett antal planskilda passager med bland annat Kust till kustbanan att bli
aktuellt, vilket kommer att påverkar byggtiden. Byggnationen av stationen
kommer att vara styrande för byggtiden.
Transporter inom och till och från byggarbetsområdet förutsätts framför
allt ske i järnvägens längdriktning och ansluts till det allmänna vägnätet i
ett fåtal punkter.
Sammantaget bedöms mörkblå korridor innebära en utbyggnad med
relativt låg teknisk nivå på anläggningen och genomförandet bedöms bli
tekniskt relativt enkelt. Mörkblå korridor bedöms innebära mycket bra
potential och förutsättningar för genomförbarhet.
Röd korridor
En järnvägsutbyggnad i röd korridor innebär en lång och djup bergtunnel
med ett till två tunnelrör under Borås. Vid stationsläget anläggs tre
parallella och kommunicerande bergrum. Då tunneln under Borås är lång
kommer den att drivas från minst fyra fronter, vilket medför behov av en
eller flera arbetstunnlar. Tunnelpåslag för dessa arbetstunnlar tillsammans
med byggnation av uppgångar, räddningstunnlar och ventilationsschakt
etcetera kan komma att ske ovan mark. Påverkan under byggtiden blir
således avsevärt mindre för röd korridor än samtliga övriga korridorer.
Byggnationen av stationen kommer att vara styrande för byggtiden.
Transporter till och från tunnlarna förutsätts ske på sådant sätt att
påverkan på övrig trafik och staden i övrigt blir så liten som möjligt.
Röd korridor bedöms innebära en utbyggnad med mycket hög teknisk nivå
på anläggningen och genomförandet bedöms vara tekniskt komplicerat. En
utbyggnad i tunnel kan dock ske förhållandevis ostört varför röd korridor
sammantaget bedöms innebära bra potential och förutsättningar för
genomförbarhet.

Då bibanan byggs som konventionell järnväg samtidigt som den utgör en
mindre järnvägsanläggning finns förutsättningar för större flexibilitet vid
byggnation i staden, jämfört med byggnation av höghastighetsjärnväg.
För att kunna passera byggarbetsområdet kommer utbyggnaden att
behöva ske etappvis, med stor hänsyn till befintligheter och övrig
trafik. Bland annat kommer hänsyn att behöva tas till tågtrafiken förbi
befintlig station. Utrymmet i anslutning till befintlig station är litet.
Detta medför risk för små arbetsområden, vilket ställer krav på logistik
och utbyggnadsordning. De små arbetsområdena kan i sin tur innebära
längre byggtider. Risk finns att etablering och upplag behöver anläggas
på avstånd från byggarbetsområdena och därmed påverka bygglogistiken
negativt. Transporter till och från byggarbetsområdet riskerar att innebära
störningar för kringboende och verksamheter och det är viktigt att ansluta
byggtrafiken till det allmänna vägnätet i lämpliga punkter för att minimera
störningen. Byggnationen av stationen kommer att vara styrande för
byggtiden.
Förbi Regementet och dess byggnader behöver särskild hänsyn tas till
vibrationer och stomljud.
Genom Borås kommer flera planskilda passager bli aktuellt, bland annat
med Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan, flera större kommunala gator
samt Viskan, vilket innebär längre byggtider. Bibanan bedöms kunna
passera under befintlig bro längs väg 40. Ett centrumnära stationsläge
längs bibanan i Borås kan komma att innebära att enstaka bebyggelse och
befintlig station behöver byggas om för att anpassas till bibanan och dess
station. Även rivningsarbeten och ett stort antal ledningsomläggningar
kommer bli aktuellt.
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För korridorens sträckning norr om väg 40 är tunnel det enda kvarvarande
alternativet. Tunnelns längd kommer troligen medföra att den drivs
från flera håll och det finns behov av en arbetstunnel. I samband med
tunneldrivningen behöver särskild försiktighet visas verksamheterna
Ericsson och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, i de fall tunneln drivs
i nära anslutning till dessa. Här finns även ett ställverk som kan komma att
behöva flyttas till annat läge.

Från Borås och österut byggs en tunnel för bibanan som sannolikt kommer
att drivas från två håll. Behov av arbetstunnel bedöms inte finnas. Vid
tunneldrivning är det viktigt att, med hänsyn till vibrationer och stomljud,
beakta bostadsområdena ovanför.
Sammantaget bedöms gul korridor innebära en utbyggnad med relativt
hög teknisk nivå på anläggningen och genomförandet bedöms vara
tekniskt relativt komplicerat. Gul korridor bedöms innebära bra potential
och förutsättningar för genomförbarhet.
Korridor

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Potential

Figur 7.76 Potential för genomförbarhet, östra delen

Gul korridor
I gul korridor byggs en förbifart i en lång och djup bergtunnel med
ett till två tunnelrör under Borås. Då tunneln är lång kommer den att
drivas från minst fyra fronter, vilket medför behov av en eller flera
arbetstunnlar. Tunnelspåslag för dessa arbetstunnlar tillsammans med
byggnation av ventilationsschakt etcetera kan komma att ske ovan jord.
Kopplingspunkterna mellan förbifarten och bibanan kommer troligen att
lokaliseras till bergtunnel.
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7.7 Kostnadskalkyl

I kalkylen ingår inte byggherrekostnader och andra administrativa påslag.

Kostnadskalkyler har upprättats i samband med lokaliseringsutredningen
för att visa på ungefärlig kostnadsnivå (prisläge 2015-09), men främst för
jämförelse mellan studerade korridorer. För att hantera osäkerheterna
i detta skede har kalkylerna upprättats genom att lägsta, troliga och
maximal kostnad ansatts. Dessa kostnader viktas sedan samman för att
skapa en trolig kostnad för respektive kalkylpost.

Nedan beskrivs de största kostnadsposterna för respektive korridor. I figur
7.62 och 7.63 redovisas kostnadskalkylen för västra och östra delen som
kvot mellan kostnaden för respektive korridor och den korridor med lägst
kostnad som jämförelsevärde.

Kalkylen har avgränsats till att omfatta de järnvägsspecifika delarna av
anläggningen, såsom spår och plattformar, anslutningar från plattform
till bytespunkten, broar, bergtunnlar, geotekniska förstärkningsåtgärder,
miljöåtgärder, mark- och fastighetsinlösen samt provisorier för de
korridorer detta är aktuellt. Kostnader för övriga funktioner kring
stationerna, såsom byggnader för vänthall, service, etcetera omfattas inte
av kalkylen.
Utgångspunkten för respektive kalkyl är antagande om mängder för
olika anläggningsdelar inom respektive korridor, till exempel avseende
andel sträckning i markplan, på bro och i tunnel samt schabloniserade
typsektioner. Optimering har inte skett och därav har heller inte
massbalansering beaktats. Bergnivåerna är tolkade utifrån SGUs
bergmodell, geotekniskt underlag samt kompletterat med utförda
fältundersökningar.
De delar av kalkylen som bedöms kunna medföra att kostnaden
blir avsevärt dyrare eller billigare än beräknat är kopplade till hur
omfattande intrånget blir för respektive stationsläge i Borås, och därmed
kostnaderna för intrångsersättning, samt stationsläge i bergtunnel. För
det sistnämnda beror detta på att kostnadsdrivande åtgärder kan uppstå
i samband med projektering, särskilt gäller detta åtgärder för brand- och
evakueringsåtgärder.

Västra delen

Kostnadskalkyl

Lila
korridor

Mörkgrön
korridor

1,0

1,1

Västra delen
För den västra delen har ett upphöjt stationsläge i Bollebygd förutsatts för
kostnadskalkylen. Det upphöjda stationsläget tillsammans med den minst
3,5 kilometer långa tunneln öster om stationen i Bollebygd utgör de två
enskilt största kostnadsposterna.
Längs övriga sträckan beräknas mörkgrön korridor medföra något högre
kostnad till följd av att det troligtvis kommer att behövas mer bro.
Östra delen
För studerade korridorer i den östra delen är det framför allt skillnaden
i lokalisering av stationsläget i Borås som påverkar kostnadskalkylen.
Ett stationsläge i markplan eller i upphöjt läge inom tätorten, lila,
ljusgrön och mörkgrön korridor, innebär betydligt högre kostnad än ett
stationsläge utanför tätorten, i ljusblå och mörkblå korridor. Kostnader
för mark- och fastighetsinlösen är betydligt högre för stationslägen inom
tätorten än för motsvarande utanför. För gul korridor är kostnader för
mark- och fastighetsinlösen lägre än övriga korridor med station i Borås
tätort till följd av att stationsläget till större delen kan inrymmas inom
dagens bangårdsområde. Även kostnaderna för ombyggnad av befintlig
infrastruktur såsom gator, vägar och järnvägar är en betydande del för de
korridorer som har stationslägen inom tätorten.
För lila, ljusblå och mörkblå korridor har stationsläget förutsatts
lokaliseras i markplan medan motsvarande för ljusgrön korridor har
förutsatts i upphöjt läge. För mörkgrön korridor har stationsläget
förutsatts lokaliseras delvis i markplan och delvis i skärning. För gul
korridor har stationsläget längs bibanan förutsatts lokaliseras delvis i
markplan och delvis på bro.

Figur 7.79 Besök på byggarbetsplatsen

Figur 7.80 Byggnation av järnväg

För röd korridor innebär stationsläget i bergtunnel en hög kostnad i nivå
med lila, ljusgrön och mörkgrön korridor. Dock bedöms kostnaden för
mark- och fastighetsinlösen vara avsevärt lägre och i nivå med ljusblå och
mörkblå korridor.

Figur 7.77 Jämförande av kostnadskalkyl för västra delen, redovisad som kvot
med kostnaden för lila korridor som jämförelsevärde

Östra delen

Kostnadskalkyl

Lila
korridor

Ljusgrön
korridor

Mörkgrön
korridor

Ljusblå
korridor

Mörkblå
korridor

Röd
korridor

Gul
korridor

2,0

1,4

1,4

1,0

1,1
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Figur 7.78 Jämförande av kostnadskalkyl för östra delen, redovisad som kvot med kostnaden för ljusblå korridor som jämförelsevärde
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Figur 7.81 Dubbelspårstunnel

Baserat på konsekvensbeskrivningarna i kapitel 7 sammanfattas här
potentialer och konsekvenser för respektive korridor i en samlad
bedömning. De samlade bedömningarna för korridorerna behöver ställas
mot varandra och mot kostnadskalkylen som underlag för val av korridor.
De aspekter som tas upp i den samlade bedömningen bedöms tillsammans
ge en jämförelse av de viktigaste alternativskiljande aspekterna för
studerade korridorer.
I den samlade bedömningen har ett flertal aspekter vägts samman för att
ge en mer samlad bild av potentialer och konsekvenser. Sammanvägning
har skett för följande aspekter:
•

Jämställdhet har vägts samman med restid och tillgänglighet.

•

Konsekvenser för landskapet, naturmiljö, kulturmiljö och rekreation
och friluftsliv har vägts samman under rubriken bevarandevärden.

•

Konsekvenser för inlösen, buller, vibrationer, stomljud, ljusstörningar,
luftkvalitet och barriärer för människor har vägts samman under
rubriken hälsa.

•

Konsekvenser för yt- och grundvatten, berg, grus och sand,
klimatpåverkan, jakt och fiske samt jord- och skogsbruk har vägts
samman under rubriken naturresurser.

•

Bedömningar av kommunal planering och utveckling, regional
utveckling samt påverkan på områden med mycket stora och stora
värden för samhällsfunktion har vägts samman under rubriken
kommunal planering och regional utveckling.

Måluppfyllelsen har beaktats och arbetats in samt kommenteras i den
samlade bedömningen. Generellt kan sägas att måluppfyllelsen av de
nationella miljömålen bedöms som likvärdig för samtliga studerade
korridorer. Studerade korridorer bedöms medverka till att hälften av
miljömålen uppfylls. För den andra hälften krävs åtgärder för att uppfylla
målen, i annat fall kan korridorerna motverka måluppfyllelsen. För
korridorer med lokalisering i tunnel är behovet av åtgärder för att uppfylla
miljömålen mindre. Utförligare beskrivning av måluppfyllelsen av de
nationella miljömålen finns i miljökonsekvensbeskrivningen.
Nedan redovisas samlad bedömning per korridor separat för den västra
och östra delen. Den samlade bedömningen framgår även av figur 8.1
respektive 8.2.

Västra delen
På den västra delen är skillnaden mellan korridorerna små. Nedan
sammanfattas de samlade potentialerna och konsekvenserna för de båda
korridorerna.

Lila och mörkgrön korridor
På den västra delen innebär både lila och mörkgrön korridor gena
sträckningar med hög hastighetsstandard och bidrar till att uppfylla
tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och Stockholm samt möjliggör för att
uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg och Borås.

Konsekvenser

Små

Potential

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Små-måttliga

Måttliga

Måttliga-Stora

Stora

Båda korridorerna bedöms innebära bra potential för restid och
tillgänglighet. Om stadsutvecklingsplanerna inte kommer till stånd finns
dock en risk för att stationen kan upplevas ödslig till följd av få resenärer
och lite rörelse i anslutningen till densamma. För stationsläget i Bollebygd
finns goda förutsättningar för att uppfylla bytestidsmålet.
För bevarandevärdena bedöms lila korridor ge måttliga konsekvenser
medan mörkgrön korridor innebär små-måttliga konsekvenser. Detta till
följd av att lila korridor påverkar fler områden med höga bevarandevärden
och innebär en barriär samt bullerkälla i ett område som saknar denna typ
av störning idag.
Båda korridorerna innebär små-måttliga konsekvenser för hälsa. Lila
korridor innebär en något större bullerspridning till områden som idag
är opåverkade av buller samt utgör en mer påtaglig barriär i landskapet.
Till följd av att det bor få människor i området blir störningen av ny
höghastighetsjärnväg totalt sett ändå liten.
För naturresurser bedöms de sammanvägda konsekvenserna bli måttliga.
Konsekvenserna på skogsbruket bedöms vara måttliga-stora men
konsekvenserna för övriga naturresurser bedöms vara mindre.
Ett nytt stationsläge vid Kråktorp söder om Bollebygd skapar mycket bra
förutsättningar i båda korridorerna för att möta Bollebygds kommuns
stadsutvecklingsplaner för området mellan Rävlanda och Bollebygds
tätorter. Stationsläget skapar även mycket bra förutsättningar för att
uppnå de utvecklings- och samarbetsplaner som finns i ett regionalt
perspektiv för delar av både Bollebygds, Marks och Härryda kommuner.
Avseende risk och säkerhet bedöms konsekvenserna som små-måttliga
för de båda korridorerna. För båda korridorerna är det viktigt att beakta
utformningen av stationen i Bollebygd och den angränsande tunneln
österut avseende möjligheter för utrymnings- och insatsmöjligheter.
För gestaltning bedöms mörkgrön korridor innebära mycket bra potential
och lila korridor bra potential för att höghastighetsjärnvägens påverkan på
samband, kopplingar, åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra
till en utveckling av området. Fler medvetna val avseende gestaltning krävs
för lila korridor och dess sträckning genom landskapet.

Västra delen
Lila
korridor

8 SAMLAD BEDÖMNING

8 Samlad bedömning

Mörkgrön
korridor

Trafik och användargruppen
Trafikering och funktion
Restid och tillgänglighet
Miljökonsekvenser
Bevarandevärden
Hälsa
Naturresurser
Övriga potentialer och konsekvenser
Kommunal planering och
regional utveckling
Risk och säkerhet
Gestaltning
Genomförbarhet
Figur 8.1 Samlad bedömning studerade korridorer i västra delen.

Båda korridorerna bedöms innebära en relativt enkel utbyggnad med
mycket bra potential för genomförbarhet.
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Östra delen
På den östra delen är skillnaderna mellan korridorerna stora utifrån de
olika bedömda aspekterna. Nedan sammanfattas de samlade potentialerna
och konsekvenserna för respektive korridor.

Lila korridor
Lila korridor är något längre än övriga korridorer inom utredningsområdet,
vilket innebär något längre restid för långväga tåg, men även för tåg
mellan Göteborg och Borås. Hastigheten genom Borås har förutsatts
till 230 kilometer/timme, vilket påverkar restiden för ej stannande tåg
negativt. Sammantaget har korridoren acceptabel potential för att bidra till
att uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och Stockholm samt för att
uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg och Borås.
Ett centrumnära stationsläge innebär mycket bra tillgänglighet för
resenärerna med närhet till stort antal boende och sysselsatta samt kort
avstånd till övriga målpunkter. Detta skapar mycket goda förutsättningar
för kort restid från dörr till dörr. Lila korridor möjliggör i likhet med övriga
korridorer för att bytestidsmålet kan uppfyllas. Sammantaget innebär lila
korridor mycket bra potential för restid och tillgänglighet.
För bevarandevärden innebär lila korridor måttliga-stora konsekvenser.
Detta till följd av att korridoren berör områden för naturvärden samt
rekreation och friluftsliv samtidigt som den vid passage genom centrala
Borås påverkar flera utpekade objekt med stora kulturvärden. Exempelvis
berörs kulturmiljön Kristiansfälts Landeri, stadsdelarna Göta, Simonsland
och västra Bergdalen. För hälsa bedöms korridoren innebära måttligastora konsekvenser med bullerpåverkan på ett stort antal boende men
även till följd av den stora barriäreffekt som en järnväg inom korridoren
medför. Även för naturresurser bedöms lila korridor innebära måttliga
konsekvenser framför allt till följd av stor påverkan på skogsbruket både
väster och öster om Borås.
Ett centrumnära stationsläge innebär närhet till Borås centrum och det är
dessa områden kring stadskärnan som Borås stad bland annat prioriterar
för fortsatt utveckling. Vidare innebär ett centrumnära stationsläge också
närhet till regional tåg- och busstrafik samt lokal busstrafik. Tillsammans
möjliggör detta för fortsatt utveckling av Borås i linje med stadens
planering. Dock kommer en höghastighetsjärnväg i korridoren att innebära
en mycket stor barriär och medföra mycket stor påverkan på delar av den
befintliga staden. En utveckling av Borås möjliggör för fortsatt utveckling
av Boråsregionen med Borås som nav, vilket i sin tur bidrar till att Västra
Götalandsregionen kan utvecklas positivt. Lila korridor innebär dock
mycket stora konflikter med områden med mycket stora och stora värden
för samhällsfunktion. Sammantaget innebär lila korridor bra potential för
kommunal planering och regional utveckling, trots mycket stora konflikter
med utpekade områden med samhällsfunktion.
För risk och säkerhet innebär den lila korridoren måttliga konsekvenser.
Vid passage av höghastighetsjärnväg genom centrala Borås finns risk för
olaga intrång och spårspring i anläggningen. Riskerna skulle dock bli lägre
vid ett upphöjt stationsläge.
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För gestaltning innebär lila korridor acceptabel potential för
att höghastighetsjärnvägens påverkan på samband, kopplingar,
åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en utveckling
av området. En höghastighetsjärnväg genom centrala Borås riskerar
att utradera stora värden samt fysiska och känslomässiga samband.
Dessa värden och samband bedöms vara svåra att kompensera med
gestaltningslösningar.
Lila korridor med passage genom Borås innebär en anläggning med
mycket hög teknisk nivå, vilket medför ett komplicerat genomförande med
höga krav. Arbetena ska genomföras i stadsmiljö, vilket innebär begränsat
utrymme och behov av tillgänglighet för samtliga transportslag tvärs
arbetsområdena. Detta medför i sin tur begränsningar och låsningar för
utbyggnaden av järnvägen. Sammantaget innebär lila korridor acceptabel
potential för genomförbarhet.

Ljusgrön korridor
Ljusgrön korridor innebär kort sträckning inom utredningsområdet
och möjliggör för kort restid för långväga tåg, men även för tåg mellan
Göteborg och Borås. Hastigheten genom Borås har förutsatts till 230
kilometer/timme, vilket påverkar restiden för ej stannande tåg negativt.
Sammantaget innebär korridoren bra potential för att bidra till att uppfylla
tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och Stockholm samt för att uppfylla
målet om kortare restid mellan Göteborg och Borås.
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär bra tillgänglighet
för resenärerna till höghastighetsjärnvägen, till följd av närhet till ett
relativt stort antal boende och sysselsatta. Dock innebär stationsläget ett
längre avstånd till befintlig station och övriga målpunkter. Detta skapar
goda förutsättningar för kort restid från dörr till dörr med utgångspunkt
i befintliga strukturer. Ljusgrön korridor möjliggör, i likhet med övriga
korridorer, för att bytestidsmålet kan uppfyllas. Sammantaget innebär
ljusgrön korridor bra potential för restid och tillgänglighet.
För bevarandevärdena innebär ljusgrön korridor måttliga konsekvenser.
Detta till följd av att korridoren vid passage genom Borås berör ett antal
utpekade objekt med stora kulturvärden och kommer att innebära negativa
konsekvenser för stadsbilden eftersom järnvägen inte kan följa några
befintliga strukturer. För hälsa innebär korridoren måttliga konsekvenser
till följd av at ett antal människor påverkas av buller med mera och
upplever höghastighetsjärnvägen som en barriär. Den förutsatta tunneln
under östra Borås mildrar korridorens konsekvenser avseende hälsa. För
naturresurser innebär ljusgrön korridor små-måttliga konsekvenser, till
följd av att korridoren till största delen går genom bebyggda områden.
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär relativt god närhet till
Borås centrum i kombination med att Borås stad prioriterar att utveckla
stadskärnan och områdena däromkring ytterligare. Det finns också
goda möjligheter för kommunal utveckling kring ett nytt stationsläge i
södra delen av Borås tätort, genom stadsutveckling med nya bostäder
och verksamheter i nära anslutning till stationsläget. Dock kommer en
höghastighetsjärnväg i korridoren att innebära stor påverkan på befintlig
stadsstruktur och innebära ytterligare en barriär som förstärker befintliga
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barriärer i området. Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär
också ett längre avstånd till befintlig station och regional tågtrafik samt
regional och lokal busstrafik, vilket påverkar möjligheten till byte mellan
tåg och tåg respektive mellan tåg och buss negativt. För den regionala och
lokala busstrafiken kan denna behöva struktureras om med utgångspunkt
i det nya stationsläget för att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt
resande. Ljusgrön korridor möjliggör för fortsatt utveckling av Borås
och på så sätt även Boråsregionen med Borås som nav. En utveckling
av Boråsregionen bidrar i sin tur till att Västra Götalandsregionen kan
utvecklas positivt. Ljusgrön korridor innebär stora konflikter med områden
med mycket stora och stora värden för samhällsfunktion, framför allt
till följd av passagen genom Viareds verksamhetsområde. Sammantaget
innebär ljusgrön korridor acceptabel potential för kommunal planering
och regional utveckling.
För risk och säkerhet innebär den ljusgröna korridoren måttliga
konsekvenser. Även vid lokalisering genom södra delarna av Borås finns
risk för olaga intrång och spårspring i anläggningen. Riskerna skulle
minska vid ett upphöjt stationsläge. Däremot kan ljusgrön korridor
innebära en station med passerande höghastighetståg på bro som ansluter
direkt till tunnel, vilket kan påverka uppfyllande av säkerhetsmålen
avseende resenärer på station och räddningstjänstens insatsmöjligheter
negativt.
För gestaltning innebär ljusgrön korridor mycket bra potential för
att höghastighetsjärnvägens påverkan på samband, kopplingar,
åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en utveckling
av området. En höghastighetsjärnväg genom södra delarna av Borås
tätort kan medföra möjligheter för ny aktivitet kring ett nytt stationsläge.
Korridoren går vid Regementet och i östra delen av tätorten i tunnel med
liten risk för påvarkan på områdena ovanför. Vid sträckningar genom
staden i markplan eller ovan mark och vid stationsläget är det viktigt att
möjliggöra för kopplingar och samband tvärs järnvägen. Inom korridoren
finns risk för att värden i staden, vissa av dessa svåra att kompensera, kan
komma att utraderas.
Ljusgrön korridor innebär en anläggning med relativt hög teknisk nivå,
vilket medför ett relativt komplicerat genomförande. Arbetena kommer
att genomföras i stadsmiljö med begränsat utrymme och behov av
tillgänglighet för samtliga transportslag tvärs arbetsområdena. Detta
medför i sin tur begränsningar och låsningar för utbyggnaden av järnvägen.
Sammantaget bedöms ljusgrön korridor innebära bra potential för
genomförbarhet.

Mörkgrön korridor är något längre än övriga korridorer inom
utredningsområdet, vilket innebär något längre restid för långväga tåg,
men även för tåg mellan Göteborg och Borås. Hastigheten genom Borås
har förutsatts till 230 kilometer/timme, vilket påverkar restiden för ej
stannande tåg negativt. Sammantaget innebär korridoren acceptabel
potential för att bidra till att uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg
och Stockholm samt för att uppfylla målet om kortare restid mellan
Göteborg och Borås.
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär bra tillgänglighet
för resenärerna till höghastighetsjärnvägen, till följd av närhet till ett
relativt stort antal boende och sysselsatta. Dock innebär stationsläget ett
längre avstånd till befintlig station och övriga målpunkter. Detta skapar
goda förutsättningar för kort restid från dörr till dörr med utgångspunkt
i befintliga strukturer. Mörkgrön korridor möjliggör, i likhet med övriga
korridorer, för att bytestidsmålet kan uppfyllas. Sammantaget innebär
mörkgrön korridor bra potential för restid och tillgänglighet.
För bevarandevärdena innebär mörkgrön korridor måttliga konsekvenser.
Genom Borås berörs ett antal utpekade objekt med stora kulturvärden och
öster om Borås passeras bäckraviner med höga naturvärden. För hälsa
innebär korridoren måttliga-stora konsekvenser på grund av att ett stort
antal boende blir berörda av buller men även till följd av den barriäreffekt
som en järnväg inom korridoren medför. Genom Borås förstärker
höghastighetsjärnvägen den barriär som Kust till kustbanan idag utgör.
För naturresurser innebär mörkgrön korridor små-måttliga konsekvenser.
Detta framför allt till följd av påverkan på skogsområden öster om Borås.
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär relativt god närhet till
Borås centrum i kombination med att Borås stad prioriterar att utveckla
stadskärnan och områdena däromkring ytterligare. Det finns också
goda möjligheter för kommunal utveckling kring ett nytt stationsläge i
södra delen av Borås tätort, genom stadsutveckling med nya bostäder
och verksamheter i nära anslutning till stationsläget. Dock kommer en
höghastighetsjärnväg i korridoren att innebära påverkan på befintlig
stadsstruktur och innebära ytterligare en barriär som förstärker befintliga
barriärer i området. Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär
också ett längre avstånd till befintlig station och regional tågtrafik samt
regional och lokal busstrafik, vilket påverkar möjligheten till byte mellan
tåg och tåg respektive mellan tåg och buss negativt. För den regionala och
lokala busstrafiken kan denna behöva struktureras om med utgångspunkt
i det nya stationsläget för att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt
resande. Mörkgrön korridor möjliggör för fortsatt utveckling av Borås
och på så sätt även Boråsregionen med Borås som nav. En utveckling
av Boråsregionen bidrar i sin tur till att Västra Götalandsregionen kan
utvecklas positivt. Mörkgrön korridor innebär konflikter med områden
med mycket stora och stora värden för samhällsfunktion. Sammantaget
innebär mörkgrön korridor bra potential för kommunal planering och
regional utveckling.

För risk och säkerhet innebär den mörkgröna korridoren måttliga
konsekvenser. Även vid lokalisering genom södra delarna av Borås finns
risk för olaga intrång och spårspring i anläggningen. Riskerna skulle
minska vid ett upphöjt stationsläge. Däremot kan mörkgrön korridor
innebära en station med passerande höghastighetståg på bro som ansluter
direkt till tunnel, vilket kan påverka uppfyllande av säkerhetsmålen
avseende resenärer på station och räddningstjänstens insatsmöjligheter
negativt.
För gestaltning innebär mörkgrön korridor mycket bra potential
för att höghastighetsjärnvägens påverkan på samband, kopplingar,
åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en utveckling av
området. En höghastighetsjärnväg genom södra delarna av Borås tätort
kan medföra möjligheter för ny aktivitet kring ett nytt stationsläge. En
järnväg i korridoren följer den befintliga stadsstrukturen, vilket möjliggör
för att inordna den i strukturerna. Dock riskerar järnvägen att värden i
staden, vissa av dessa svåra att kompensera, kan komma att utraderas.
Mörkgrön korridor innebär en anläggning med relativt hög teknisk
nivå, vilket medför ett relativt komplicerat genomförande. Arbetena
ska genomföras i stadsmiljö med begränsat utrymme och behov av
tillgänglighet för samtliga transportslag tvärs arbetsområdena. Detta
medför i sin tur begränsningar och låsningar för utbyggnaden av järnvägen.
För mörkgrön korridor behöver tågtrafiken på Kust till kustbanan
säkerställas under byggtiden, då denna löper parallellt med korridoren,
vilket ställer ytterligare krav på byggandet av höghastighetsjärnvägen.
Sammantaget innebär mörkgrön korridor bra potential för
genomförbarhet.

Ljusblå korridor
Ljusblå korridor innebär kort sträckning inom utredningsområdet
och möjliggör för kort restid för långväga tåg, men även för tåg mellan
Göteborg och Borås. Tillsammans med hastighetsstandard 320 kilometer/
timme förbi Borås innebär korridoren mycket bra potential för att bidra till
att uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och Stockholm samt för att
uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg och Borås.
Ett stationsläge söder om Borås tätort innebär låg tillgänglighet för
resenärerna till höghastighetsjärnvägen, till följd av få boende och
sysselsatta i närområdet samt ett relativt långt avstånd till befintlig station
och övriga målpunkter. Detta skapar mindre bra förutsättningar för kort
restid från dörr till dörr med utgångspunkt i befintliga strukturer. Ljusblå
korridor möjliggör, i likhet med övriga korridorer, för att bytestidsmålet
kan uppfyllas. Sammantaget innebär ljusblå korridor acceptabel potential
för restid och tillgänglighet.
För bevarandevärden innebär ljusblå korridor måttliga konsekvenser.
Detta till följd av att korridoren till stor del har avgränsats för att undvika
utpekade områden med bevarandevärden. Passagen över Viskans dalgång
innebär dock påverkan på naturmiljön respektive rekreation och friluftsliv
genom tillkommande bullerstörning samt genom det visuella tillägg
en bro i dalgången medför. För hälsa innebär korridoren små-måttliga

konsekvenser framför allt till följd av att antal boende inom korridoren
är få. Järnvägen kommer även att utgöra en barriär i landskapet. För
naturresurser innebär ljusblå korridor måttliga konsekvenser. Detta
framför allt till följd av stor påverkan på skogsbruket.
Ett stationsläge söder om Borås tätort innebär ett relativt långt avstånd
till Borås centrum, bostäder och arbetsplatser. Ett stationsläge söder om
Borås tätort ligger inte i linje med Borås Stads utvecklingsplaner om att
utveckla stadskärnan och områdena däromkring ytterligare. Avståndet
till befintlig station och regional tågtrafik innebär att stationslägets
lokalisering påverkar möjligheten till byte mellan tåg och tåg mycket
negativt, så även möjligheten till byte mellan tåg och buss. Den regionala
och lokala busstrafiken kan behöva struktureras om med utgångspunkt i
det nya stationsläget för att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt
resande. Ljusblå korridor möjliggör för fortsatt utveckling av framför allt
Boråsregionen, men även till viss del av Borås, vilket i sin tur kan bidra
till att Västra Götalandsregionen kan utvecklas positivt. Ljusblå korridor
innebär få konflikter med områden med mycket stora och stora värden
för samhällsfunktion, då korridoren till stor del har kunnat avgränsats för
att undvika även dessa områden. Sammantaget innebär ljusblå korridor
acceptabel potential för kommunal planering och regional utveckling.

8 SAMLAD BEDÖMNING

Mörkgrön korridor

För risk och säkerhet innebär den ljusblåa korridoren små-måttliga
konsekvenser. Riskerna för olaga intrång och spårspring bedöms vara
något mindre till följd av att en järnväg söder om tätorten innebär en
mindre barriäreffekt än motsvarande genom Borås tätort.
För gestaltning bedöms ljusblå korridor innebära acceptabel potential
för att höghastighetsjärnvägens påverkan på samband, kopplingar,
åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en utveckling
av området. En höghastighetsjärnväg söder om Borås tätort medför
svårigheter för att skapa samband och kopplingar mellan stationsläget och
staden. Vid passage över Viskan är en hög bro med god gestaltning viktigt
för att inte påverka sambanden i dalgången samt kompensera för det
visuella tillägget bron utgör.
Ljusblå korridor innebär en anläggning med relativt låg teknisk nivå,
vilket medför ett relativt enkelt genomförande utan större konflikter
med omgivningen. Ljusblå korridor innebär mycket bra potential för
genomförbarhet.

Mörkblå korridor
Mörkblå korridor innebär kort sträckning inom utredningsområdet
och möjliggör för kort restid för långväga tåg, men även för tåg mellan
Göteborg och Borås. Tillsammans med hastighetsstandard 320 kilometer/
timme förbi Borås innebär korridoren mycket bra potential för att bidra till
att uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och Stockholm samt för att
uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg och Borås.
Ett stationsläge söder om Borås tätort innebär låg tillgänglighet för
resenärerna till höghastighetsjärnvägen, till följd av få boende och
sysselsatta i närområdet samt ett relativt långt avstånd till befintlig station
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och övriga målpunkter. Detta skapar mindre bra förutsättningar för kort
restid från dörr till dörr med utgångspunkt i befintliga strukturer. Mörkblå
korridor möjliggör, i likhet med övriga korridorer, för att bytestidsmålet
kan uppfyllas. Sammantaget innebär mörkblå korridor acceptabel
potential för restid och tillgänglighet.
För bevarandevärden innebär mörkblå korridor måttliga konsekvenser.
Detta till följd av att korridoren till stor del har avgränsats för att undvika
utpekade områden med bevarandevärden. Passagen över Viskans dalgång
innebär dock påverkan på naturmiljön respektive rekreation och friluftsliv
genom tillkommande bullerstörning samt genom det visuella tillägg
en bro i dalgången medför. För hälsa innebär korridoren små-måttliga
konsekvenser framför allt till följd av att antal boende inom korridoren
är få. För naturresurser innebär mörkblå korridor måttliga konsekvenser.
Detta framför allt till följd av stor påverkan på skogsbruket.
Ett stationsläge söder om Borås tätort innebär ett relativt långt avstånd
till Borås centrum, bostäder och arbetsplatser. Ett stationsläge söder om
Borås tätort ligger inte i linje med Borås Stads utvecklingsplaner om att
utveckla stadskärnan och områdena däromkring ytterligare. Avståndet
till befintlig station och regional tågtrafik innebär att stationslägets
lokalisering påverkar möjligheten till byte mellan tåg och tåg mycket
negativt, så även möjligheten till byte mellan tåg och buss. Den regionala
och lokala busstrafiken kan behöva struktureras om med utgångspunkt i
det nya stationsläget för att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt
resande. Mörkblå korridor möjliggör för fortsatt utveckling av framför allt
Boråsregionen, men även till viss del av Borås, vilket i sin tur kan bidra
till att Västra Götalandsregionen kan utvecklas positivt. Mörkblå korridor
innebär få konflikter med områden med mycket stora och stora värden
för samhällsfunktion, då korridoren till stor del har kunnat avgränsats för
att undvika även dessa områden. Sammantaget innebär mörkblå korridor
acceptabel potential för kommunal planering och regional utveckling.
För risk och säkerhet innebär den mörkblåa korridoren små-måttliga
konsekvenser. Riskerna för olaga intrång och spårspring bedöms vara
något mindre till följd av att en järnväg söder om tätorten innebär en
mindre barriäreffekt än motsvarande genom Borås tätort.
För gestaltning bedöms mörkblå korridor innebära acceptabel potential
för att höghastighetsjärnvägens påverkan på samband, kopplingar,
åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en utveckling
av området. En höghastighetsjärnväg söder om Borås tätort medför
svårigheter för att skapa samband och kopplingar mellan stationsläget och
staden. Vid passage över Viskan är en hög bro med god gestaltning viktigt
för att inte påverka sambanden i dalgången samt kompensera för det
visuella tillägget bron utgör.
Mörkblå korridor innebär en anläggning med relativt låg teknisk nivå,
vilket medför ett relativt enkelt genomförande utan större konflikter
med omgivningen. Mörkblå korridor innebär mycket bra potential för
genomförbarhet.
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Röd korridor
Röd korridor möjliggör för kort sträckning inom utredningsområdet
och möjliggör för kort restid för långväga tåg, men även för tåg mellan
Göteborg och Borås. Tillsammans med hastighetsstandard 320 kilometer/
timme förbi Borås innebär korridoren mycket bra potential för att bidra till
att uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och Stockholm samt för att
uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg och Borås.
Ett centrumnära stationsläge innebär mycket bra tillgänglighet för
resenärerna med närhet till stort antal boende och sysselsatta samt kort
avstånd till övriga målpunkter. Detta skapar mycket goda förutsättningar
för kort restid från dörr till dörr. Dock innebär röd korridor en station i
bergtunnel vilket medför att bland annat trygghetsaspekten är viktig att
hantera. Röd korridor möjliggör i likhet med övriga korridorer för att
bytestidsmålet kan uppfyllas. Det är dock viktigt att beakta tiden den tid
det tar att ta sig upp och ned med rulltrappor eller hiss till plattformarna.
Sammantaget innebär röd korridor mycket bra potential för restid och
tillgänglighet.
För bevarandevärden och hälsa innebär röd korridor små konsekvenser till
följd av att korridoren förutsätter att merparten av järnvägen lokaliseras i
tunnel. För naturresurser innebär röd korridor små-måttliga konsekvenser.
I västra delen, där sträckningar i markplan eller ovan mark kan vara
aktuellt, finns risk för påverkan på ett fåtal utpekade områden avseende
naturvärden, boende och skogsbruk. Inom övriga korridoren är påverkan
mycket liten.
Ett centrumnära stationsläge innebär närhet till Borås centrum och det är
dessa områden kring stadskärnan som Borås stad bland annat prioriterar
för fortsatt utveckling. Vidare innebär ett centrumnära stationsläge
också närhet till regional tåg- och busstrafik samt lokal busstrafik.
Tillsammans möjliggör detta för fortsatt utveckling av Borås i linje med
stadens planering. En höghastighetsjärnväg i korridoren kommer inte
att innebära någon barriäreffekt eller påverkan på staden. Uppgångar till
och från stationen kommer dock att uppföras i staden. En utveckling av
Borås möjliggör för fortsatt utveckling av Boråsregionen med Borås som
nav, vilket i sin tur bidrar till att Västra Götalandsregionen kan utvecklas
positivt. Röd korridor innebär inga konflikter med områden med mycket
stora och stora värden för samhällsfunktion. Sammantaget innebär röd
korridor mycket bra potential för kommunal planering och regional
utveckling.
För risk och säkerhet innebär den röda korridoren måttliga konsekvenser.
Lokaliseringen av höghastighetsjärnväg i tunnel under Borås innebär
en mycket komplex installation för att säkerställa utrymning, insats
för räddningstjänsten och åtkomst för service. Lokaliseringen medför
eventuellt åtgärder för att säkerställa att säkerhetsmålen avseende
resenärer i tåg och resenärer på station kan uppfyllas. Liten risk finns för
olaga intrång och spårspring i anläggningen och påverkan på tredje man.
För gestaltning innebär röd korridor mycket bra potential för
att höghastighetsjärnvägens påverkan på samband, kopplingar,
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åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en utveckling av
området. Detta till följd av att röd korridor är lokaliserad i tunnel, vilket
innebär liten påverkan på landskap och stad. I stadskärnan kommer
uppgångar behövas, och gestaltningen av dessa blir därför viktig för
stadsbilden.
Röd korridor innebär en anläggning med hög teknisk nivå, vilket
ställer höga krav på genomförandet, dock utan större konflikter med
omgivningen. Sammantaget bedöms röd korridor innebära bra potential
för genomförbarhet.

Gul korridor
Gul korridor innebär, som följd av förbifarten, möjlighet för kort
sträckning inom utredningsområdet. Tillsammans med hastigheten 320
kilometer/timme bidrar detta till kort restid för ej stannande tåg.Möjlighet
till kort sträckning för bibanan finns vilket ger möjlighet för kort restid
även för stannande tåg. Sammantaget har korridoren mycket bra potential
för att bidra till att uppfylla tvåtimmarsmålet mellan Göteborg och
Stockholm samt för att uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg
och Borås.
Ett centrumnära stationsläge innebär mycket bra tillgänglighet för
resenärerna med närhet till stort antal boende och sysselsatta samt kort
avstånd till övriga målpunkter. Detta skapar mycket goda förutsättningar
för kort restid från dörr till dörr. Gul korridor möjliggör i likhet med övriga
korridorer för att bytestidsmålet kan uppfyllas. Sammantaget innebär röd
korridor mycket bra potential för restid och tillgänglighet.
För bevarandevärden innebär gul korridor måttliga konsekvenser. Detta
till följd av att korridoren vid passage genom centrala Borås påverkar ett
antal utpekade objekt med stora kulturvärden, exempelvis Kristiansfälts
Landeri och Simonsland. Korridoren berör i övrigt få utpekade områden
väster och öster om Borås tätort till följd av att järnvägen där föreslås gå
i tunnel. För hälsa innebär korridoren måttliga konsekvenser framför allt
på grund av att ett stort antal boende berörda blir av buller men även till
följd av den barriäreffekt som en järnväg inom korridoren medför. För
naturresurser innebär gul korridor små-måttliga konsekvenser framför allt
till följd av att järnvägen lokaliseras i tunnel öster om Borås och då inte har
påverkan på markytan. I västra delen, där sträckningar i markplan eller
ovan mark kan vara aktuellt, finns risk för påverkan på ett fåtal utpekade
områden avseende naturvärden, boende och skogsbruk.
Ett centrumnära stationsläge innebär närhet till Borås centrum och det är
dessa områden kring stadskärnan som Borås stad bland annat prioriterar
för fortsatt utveckling. Vidare innebär ett centrumnära stationsläge också
närhet till regional tåg- och busstrafik samt lokal busstrafik. Tillsammans
möjliggör detta för fortsatt utveckling av Borås i linje med stadens
planering. Dock kommer en bibana i korridoren att innebära en barriär
och medföra viss påverkan på delar av den befintliga staden. En utveckling
av Borås möjliggör för fortsatt utveckling av Boråsregionen med Borås som
nav, vilket i sin tur bidrar till att Västra Götalandsregionen kan utvecklas
positivt. Gul korridor innebär konflikter med områden med mycket stora
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och stora värden för samhällsfunktion, dock finns viss möjlighet att
anpassa bibanan till dessa områden. Sammantaget innebär gul korridor
bra potential för kommunal planering och regional utveckling.
För risk och säkerhet innebär den gula korridoren måttliga konsekvenser.
Lokaliseringen av förbifarten i tunnel under Borås medför en komplex
installation för att säkerställa utrymning, insats för räddningstjänsten och
åtkomst för service. Längs bibanan genom centrala Borås finns risk för
olaga intrång och spårspring i anläggningen. Riskerna skulle minska vid ett
upphöjt stationsläge.
För gestaltning innebär gul korridor acceptabel potential för
att höghastighetsjärnvägens påverkan på samband, kopplingar,
åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en utveckling av
området. En bibana genom centrala Borås skulle riskera att utradera stora
värden samt fysiska och känslomässiga samband. Värdena och sambanden
bedöms vara svåra att kompensera med gestaltningslösningar.
Gul korridor innebär en anläggning med relativt hög teknisk nivå, vilket
ställer höga krav på genomförandet. För bibanan kommer arbetena
att genomföras i stadsmiljö med begränsat utrymme och behov av
tillgänglighet för samtliga transportslag tvärs arbetsområdena. Detta
medför i sin tur begränsningar och låsningar för utbyggnaden av järnvägen.
Byggandet av förbifarten sker utan påverkan från omgivningen och
innebär, till följd av att det enbart är en dubbelspårstunnel, ett relativt
enkelt genomförande. Sammantaget innebär gul korridor bra potential för
genomförbarhet.

Konsekvenser

Små

Potential

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Små-måttliga

Måttliga

Måttliga-Stora

Stora

Östra delen
Lila
korridor

Ljusgrön
korridor

Mörkgrön
korridor

Ljusblå
korridor

Mörkblå
korridor

Röd
korridor

Gul
korridor

Trafik och användargruppen
Trafikering och funktion
Restid och tillgänglighet
Miljökonsekvenser
Bevarandevärden
Hälsa
Naturresurser
Övriga potentialer och konsekvenser
Kommunal planering och
regional utveckling
Risk och säkerhet
Gestaltning
Genomförbarhet
Figur 8.2 Samlad bedömning studerade korridorer i östra delen.
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9 Fortsatt arbete
9.1 Val av lokaliseringsalternativ
Denna samrådshandling ska utgöra underlag för hur projektet ska
drivas vidare. Inför val av lokaliseringsalternativ, det vill säga korridor,
behövs Länsstyrelsens, Borås Stads och Bollebygds kommuns yttranden.
Trafikverket skickar ut denna handling på remiss och begär in yttranden
där dessa myndigheter kan ge sin helhetssyn på framför allt valet av
lokalisering. Yttranden från kommunerna ska vara beslutade av den
politiska styrelse eller den nämnd som kommunerna bestämmer.
Samrådshandlingen med inkomna yttranden och synpunkter ligger
till grund för val av korridor. Bakgrund och motiv för Trafikverkets
ställningstagande till vilken av korridorerna som ska bli föremål för
fortsatt planläggning ska dokumenteras i ett PM. Även ställningstagandet
dokumenteras i detta PM. Berörda kommuner och Länsstyrelsen ska
informeras om Trafikverkets ställningstagande.
Genomförda samråd för skedet ”val av lokaliseringsalternativ” finns
beskrivna i Samrådsredogörelsen, som är en bilaga till denna handling.

9.2 Planläggningsprocess

Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur järnvägen ska
byggas samt vilken mark som behöver tas i anspråk, både permanent och
tillfälligt under byggtiden. För att kunna göra detta krävs ofta ett relativt
omfattande arbete och ytterligare undersökningar. Under arbetets gång,
allteftersom kunskapen ökar, ändras och justeras järnvägens plan- och
höjdläge. Det är en process som stegvis innebär allt bättre beskrivning av
lösningarna. Effekter och konsekvenser analyseras, bedöms och beaktas
successivt, liksom kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.
När projekteringen för denna fas är klar kan järnvägsplanen anses
vara upprättad och färdig att granskas. Då ska hänsyn ha tagits
till kompletterande undersökningar och inkomna synpunkter.
Planförslaget ska ha kostnadsberäknats och bedömts utifrån stads- och
landskapsbild och natur- och kulturvärden, och länsstyrelsen ska ha
godkänt miljökonsekvensbeskrivningen. Järnvägsplanen har då status
granskningshandling.
Samråd för skedet ”framtagning av planförslag” ska utöver järnvägens
lokalisering, utformning och miljöpåverkan, även avse innehåll i och
utformning av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråden ska fokusera på
kunskapsinsamling, analys och förankring.

9.3 Viktiga frågeställningar

Efter Trafikverkets beslut om lokaliseringsalternativ är nästa steg i
planläggningsprocessen ”framtagning av planförslag”, se figur 9.1.
Planläggningen i skedet ”framtagning av planförslag” innebär att
alternativa utformningar och detaljer för höghastighetsjärnvägens
utformning, tekniska lösningar, miljöskyddsåtgärder med mera att
studeras för att klarlägga markbehoven. Den detaljerade planläggningen
görs med utgångspunkt från det tidigare arbetet och erforderliga
uppdateringar av bakgrundsmaterialet. Under denna aktivitet ska
eventuella återstående val av utformningsstandard ske. Det kan exempelvis
handla om fysiska barriärer med hänsyn till trafik- och personsäkerhet.

Arbetet i denna utredning har genomförts med den noggrannhet som
krävs för att kunna ta ställning till val av lokaliseringsalternativ. I det
fortsatta arbetet kommer arbetet att behöva fördjupas inom många
områden. Bedömningen är att följande frågeställningar kan behöva extra
uppmärksamhet i det fortsatta arbetet.

9.3.1 Samordning med kommunal planering
Senast i samband med fastställande av järnvägsplanen måste de
kommunala detaljplanerna vara överensstämmande med järnvägsplanen.
Detta gäller inom detaljplanelagt område och berör framför allt Borås
tätort.

Vägplan/järnvägsplan
Samrådsunderlag
Framtagning av underlag
för länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan

Samrådshandling
Framtagning av
alternativa
lokaliseringar

Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan

Framtagning av planförslag
samt MKB

Länsstyrelsens
godkännande av MKB

Samråd
Figur 9.1 Planläggningsprocessen
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Granskningshandling
Kungörande och granskning

Fastställelsehandling
Fastställelse

Länsstyrelsens yttrande
(tillstyrkande)

9.3.2 Trafikering, funktion och bytespunkter
I det fortsatta arbetet är följande aspekter kopplade till trafikering och
funktion viktiga att beakta och hantera:
•

Säkerställa tillräcklig kapacitet i anläggningen för att fortsatt uppfylla
gällande restidsmål utifrån eventuella förändringar i trafikering

•

Utveckla och optimera stationsutformning med hänsyn till trafikering
och eventuellt förändrade krav

•

Dimensionering av plattformar och uppgångar med hänsyn till antal
resenärer i anläggningen samtidigt

•

Säkerställa omfattning och utformning av uppställningsspår

•

Utreda eventuell lokalisering av depå för fordonsunderhåll

•

Utreda eventuell lokalisering av driftteknisk kopplingspunkt

•

Vid val av gul korridor bör bibanan utformas för så kort sträckning som
möjligt för att möjliggöra för korta restider för stannande tåg.

Många frågor kvarstår att lösa när det gäller hur bytespunkterna
och resecentrum i Bollebygd och Borås ska lösas tekniskt och
stadsbyggnadsmässigt. Hur helheten ska utformas och anpassas till
städernas struktur kräver ett fördjupat planeringsarbete i samråd med
berörda myndigheter och intressenter. Bland annat följande frågor behöver
vidare bearbetning:
•

Ansvarsfördelning och samordning med övriga intressenter

•

Utrymmesbehov för resenärer, parkeringar samt regional och lokal
kollektivtrafik

•

Utformning med hänsyn till 10 minuters bytestid

•

Utformning av gena och attraktiva förbindelser mellan bytespunkten
och stadskärnan

•

Funktioner för olika resandekategorier

•

Färdmedelsfördelning för tågresenärernas anslutande resor

•

Anpassning till befintligt gång-, cykel- och gatunät

•

Anpassning av den regionala och lokala kollektivtrafikens linjer och
hållplatser

•

Tillgänglighetsanpassning för att göra resecentrum anpassade för
funktionshindrade

•

Beakta jämställdhet, barnperspektiv och sociala aspekter vid
utformning och byggnation av järnvägsanläggningen och dess
stationer.

I den korridor som väljs kommer de byggnadstekniska förutsättningarna
att behöva beskrivas med större detaljeringsgrad. Detta för att kunna
optimera järnvägens läge i plan och höjd. Särskilda fokusområden är:
•

Mark- och bergundersökningar

•

Dimensionering av tunnlar och broar som tillgodoser krav för
höghastighetsjärnväg och möjliggör ett effektivt underhåll och hög
säkerhet

•

Teknisk detaljutformning av järnvägen, stationsutformning och
resecentrum

•

Begränsad omgivningspåverkan, innefattande personsäkerhet och
miljö

Höghastighetsjärnvägens tekniska krav utvecklas med erfarenhet från
genomförda projekt. I det fortsatta arbetet är det viktigt att förhålla sig till
uppdaterade krav och omsätta dessa till färdig anläggning.

9.3.4 Miljöaspeketer
Nedan beskrivs viktiga miljöaspekter att studera vidare.
Stads- och landskapsbild
Fördjupade studier av järnvägens läge och utformning behöver ske för att
så bra som möjligt anpassa den till terrängen.
Ett fördjupat gestaltningsprogram kommer att upprättas där större
konfliktpunkter studeras i detalj och där en enhetlighet i utformning och
materialval preciseras för hela Götalandsbanan.
Naturmiljö
En fördjupad naturvärdesinventering samt inventering av objekt
omfattande generellt biotopskydd kommer att behöva göras för den
korridor som väljs.
Fördjupade studier föreslås kring passage av bland annat vattendrag. Detta
för att kunna identifiera värden och utreda behov av skyddsåtgärder.
En analys av biologisk infrastruktur för småvatten bör göras för att
klargöra sambanden och föreslå åtgärder.
En plan för faunapassager bör tas fram som samordnas med
passagebehovet för de större vägarna och övriga behov av passager.
I områden med stora konsekvenser behöver behov av
kompensationsåtgärder studeras, exempelvis studera om det går att
utnyttja de öppna partierna i den trädfria zonen som en spridningskorridor
för djur och växter genom att skapa lämpliga miljöer.

Kulturmiljö
Fördjupad utredning bör genomföras, där mer detaljerade inventeringar
genomförs inom den korridor som väljs.

Uttagna bergmassor kan komma att mellanlagras för att nyttjas vid ett
senare tillfälle. Några exakta beräkningar av mängd bergmassor är inte
gjorda, utan kommer att genomföras i nästa skede.

Kompletterande fältbesiktningar eller stickprovsmässiga inventeringar
bör genomföras, vilka kan bidra till att ytterligare klarlägga de ej kända
lämningarnas omfattning i vissa områden.

Påverkan på befintliga markavvattningsföretag bör utredas.

Ekosystemtjänster
Utredning av ekologiska potentialer och möjligheterna med
ekosystemtjänster längs med anläggningen bör genomföras. Exempel på
detta är sambandet mellan bin och jordbruk samt förbättrade habitat för
fladdermöss och minskande problem med mygg.
Friluftsliv och rekreation
I kommande projektering är det viktigt att studera var, hur många och
vilken kvalitet planskilda passager ska ha för att mildra barriärverkan för
människor, både i tätorterna och på landsbygden.
Hälsa
En fördjupad bullerutredning krävs för att klargöra åtgärdsbehov för
respektive fastighet. Fördjupade studier i anslutning till bostadshus krävs
också för vibrationer och stomljud för att klargöra behov av åtgärder. I
de fall där även vägtrafiken bidrar till påverkan bör en samordning av
skyddsåtgärder göras där så är möjligt och ekonomiskt motiverat.
Beräkningar avseende elektromagnetiska fält kommer att genomföras i
kommande skede.
Ta fram barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys.
Om röd korridor väljs för fortsatt utredning är det viktigt att studera
luftkvaliteten i den blivande underjordsstationen.
Förorenade områden
Förekomst och omfattning av markföroreningar behöver utredas närmare
inom vald korridor.
Naturresurser
Fördjupade studier krävs av grund- och ytvattenpåverkan i anslutning
till tunnlar och skärningar. För att bedöma omfattningen av till exempel
tätningsåtgärder vid tunneldrivning och påverkan på vattenbalansen
i känsliga partier, behövs kompletterande kunskaper om bergets
vattenförande förmåga samt sprickbildningars riktning och täthet.

9.3.5 Gestaltning
När lokaliseringen är bestämd är det viktigt att en fördjupad
landskapsanalys görs för det område som den valda korridoren omfattar.
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9.3.3 Teknisk fördjupning

I ett fortsatt arbete behövs ställningstagande och vidare utredning kring
olika aspekter som gestaltningsprogrammet bidragit till:
•

I gestaltningsprogrammet har förståelse skapats för olika
landskapskaraktärer, dess förutsättningar och de gestaltningsprinciper
de kräver. I nästkommande skede blir det relevant att hitta mer
konkreta gestaltningslösningar för dessa landskapskaraktärer.

•

De gestaltningssituationer som är mer komplexa bör utredas
mer detaljerat i nästkommande skede. Även här måste goda
gestaltningslösningar hittas för de järnvägselement som är relevanta.

•

Gestaltningsmässig detaljutformning av järnvägen och stationsmiljöer
med resecentrum.

I ett vidare arbete behövs även ekologiska potentialer och möjligheterna
med ekosystemtjänster i samband med järnvägens dragning genom
landskapet utredas.
Av yttersta vikt är även att ett helhetsgrepp tas gällande gestaltning.
Gestaltningsarbetet behöver ske i samarbete med Bollebygds kommun och
Borås Stad. Deras arbete bör integreras i gestaltningen.

9.3.6 Risk och säkerhet
Risk och säkerhetsarbetet behöver fördjupas för att klarlägga åtgärdsbehov
och lämplig utformning. Generella åtgärder som behöver värderas vidare
omfattar bland annat:
•

Hantering av vinterförhållanden där snöröjning av järnväg och
åtkomstvägar ska kunna genomföras med hänsyn till skärningar,
stängsling och bullerskärmar.

•

Höghastighetsjärnväg innebär på grund av järnvägens ”styvhet”
att kombinationer av tunnlar, skärningar och broar blir vanliga.
Säkerhetskoncept för att hantera lokala situationer måste värderas
vidare i näste skede utifrån de förutsättningar som gäller för vald
linje och profil. Funktioner som ska kunna säkerställas, även under
vinterförhållanden är självutrymning, insats från räddningstjänst samt
åtkomst för service och underhåll.

•

Krav och metoder för att separera höghastighetsjärnvägen från annan
järnväg och väg vid parallellförläggning och planskilda korsningar
behöver utvecklas vidare.

I samband med placering av järnvägen behöver behovet av passager över
eller under järnvägen preciseras utifrån respektive markägares möjlighet
att bedriva jord- och skogsbruk.
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•

Effekt av sidvindar behöver beaktas i fortsatta studier.

9.3.8 Behov av tillstånd och anmälningar

•

Aerodynamik i tunnlar kan ställa krav på ventilationsschakt för
tryckavlastning, detta kan påverka brandscenarier och utgöra intrång i
miljön ovan tunneln.

•

Störningar av radiokommunikation för flygtrafik vid passage av Borås
flygplats behöver utredas.

•

Stationslösningar för att säkerställa personsäkerhet vid stationer med
passerande tåg i hög hastighet måste detaljstuderas vidare.

Utöver den formella hanteringen av järnvägsprojektet enligt lagen om
byggande av järnväg kommer ett antal andra tillstånd och prövningar
behöva genomföras innan byggnationen startar. På många platser kommer
tillstånd att krävas enligt flera lagrum och aspekter. Det kan till exempel
röra sig om tillstånd enligt både kulturmiljölagen och miljöbalken för vissa
intrång och åtgärder. Utförligare beskrivningar av behov av tillstånd och
anmälningar finns i miljökonsekvensbeskrivningen.

De områden som bedömts ha högst konsekvensklass (måttlig- stor)
kommer att erfordra särskilt omfattande studier. Detta gäller:
•

•

En station i markplan inom Borås tätort med passerande tåg
i hög hastighet kommer att ställa särskilda krav avseende
passagemöjligheter, stängsling och övervakning för att ge
förutsättningar för en hög personsäkerhet för tredje man och resenärer
på station.
En stationslösning i djup bergtunnel 60-70 meter under mark med sex
spår kommer att ställa särskilda krav avseende utrymning och åtkomst
för att ge förutsättningar för en god säkerhet för resenärer i tåg och på
station, för räddningstjänstens insatsmöjligheter och för att säkerställa
järnvägens robusthet.

Byggskede
Tillstånd, dispenser och anmälningar kommer att behöva sökas för vissa
typer av arbeten. I samband med detta kommer även kontrollprogram
att behöva upprättas och efterlevas för att minimera miljöpåverkan i
byggskedet.
Driftskede
I driftskedet kommer uppföljning enligt kontrollprogram att utföras som
fåtts i samband med bland annat tillstånd. Detta för att kunna minimera
miljöpåverkan i driftskedet.

9.3.7 Genomförbarhet
Byggandet av en järnväg är ett mycket omfattande arbete, vilket beskrivs i
avsnitt 5.6 Genomförbarhet. Några av de frågor som bedöms extra viktiga
att beakta i fortsatt arbete är:
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•

Stadens funktion under byggtiden med avseende på verksamheter,
transporter, tillgänglighet och mobility management

•

Val av entreprenadstorlekar

•

Etappvis utbyggnad

•

Byggtransporter och masshantering

•

Befintliga ledningar och behov av anpassning till eller omläggning av
dessa
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1 Sammanfattning
I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits,
vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer
samt var yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns
i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna
synpunkterna.
Under projektet har samråd skett kontinuerligt med Borås Stad, Bollebygds
kommun och länsstyrelsen i form av projektgruppsmöten. Ett antal
informationsmöten för politiker i Borås Stad och Bollebygds kommun har ägt
rum.
Möten har hållits med bland annat Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund,
Borås Flygplatsförening och berörda fastighetsägare.
Ett antal skrivelser från allmänheten har inkommit under projektets gång.
Utöver detta har samrådsmöten för allmänheten har hållits tillsammans med
respektive kommun. Information om projektet har också funnits på projektets
hemsida och informationsblad har skickats ut till berörda.
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2 Planläggningsbeskrivning
I en planläggningsbeskrivning klarläggs syftet med samråd, vilka
samrådsformer som planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken
samrådskretsen är tänkt att vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas
som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med
både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av
planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka ytterligare
samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta.
Planläggningsbeskrivningen för detta projektet har uppdaterats vid följande
tillfällen: 2015-01-08 och 2015-09-23.

3 Samråd i tidigare förstudier

Figur 3.1 Förstudie Bollebygd-Borås och förstudie Linköping-Borås

3.1 Förstudie Bollebygd-Borås
”Ny järnväg Göteborg-Borås en del av Götalandsbanan, Förstudie delen
Bollebygd-Borås” skickades under år 2006 på remiss. Flera remissinstanser
påtalade att de såg utbyggnaden av järnvägen som betydelsefull och nödvändig.
Flera remissinstanser önskar en samförläggning utmed väg 40. Nedan
sammanfattas några av remissvaren:
Borås Stad har inkommit med synpunkter från ett flertal nämnder och
kommunala bolag såväl som från kommunstyrelsen. Genom Borås förespråkas
sträckningen enligt alternativ ”syd - nord” och mellan Bollebygd och Borås
förespråkas sträckningen enligt alternativet ”utmed väg 40”, se blå sträckningar
i figur 3.2. I övrigt framförs att järnvägen bör byggas ut så snart som möjligt,
att det centrala stationsläget bör behållas och att möjligheten till en nedsänkt
station ska utredas vidare.
Bollebygds kommun motsätter sig det nordliga alternativet mellan Bollebygd
och Borås då det anses gå för nära bebyggelsen i Bollebygd. Kommunen anser
att det inte är aktuellt att den nya järnvägen går genom Bollebygds tätort eller
norr om väg 40. Kommunen önskar ett alternativ som följer väg 40.
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Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att de blå alternativen utmed väg
40 bör utredas vidare, med station i befintligt läge i Borås och fortsättning i
nordost. En nedsänkt station bör också utredas. Länsstyrelsen förespråkar
även fortsatt utredning av sträckningen norr om Viaredssjön, med nytt sydligt
stationsläge och fortsättning i Gånghesterdalgången. En sträckning genom
Bollebygds tätort ses som tveksam.
Västra Götalandsregionen har påtalat att det nordliga alternativet genom
Bollebygd inte är aktuellt. Innan sträckningen genom Borås fastställs är det
intressant att analysera förutsättningarna öster om Borås och översiktligt
studera sträckning mot Ulricehamn. Stationen i Borås bör vara centralt
placerad och en nedsänkt och överdäckad station bör utredas vidare. Denna
åsikt delas även av Jernhusen och Västtrafik. Västtrafik har också påtalat vikten
av att kapaciteten på Götalandsbanan är tillräcklig för att regionaltåg ska kunna
trafikera i en så kallad styv tidtabell. Dåvarande Vägverket har inkommit med
synpunkten att det måste finnas förutsättningar för smidiga övergångar mellan
resesätt vid bytespunkterna.

Figur 3.2 Alternativ som utreds vidare från förstudie Bollebygd-Borås, beslutat 2007-12-12

3.2 Förstudie Linköping-Borås
”Förstudie Götalandsbanan delen Linköping-Borås” var på remiss under 2009.
I princip samtliga remissinstanser angav att de var positiva till en utbyggnad
av Götalandsbanan. Nedan sammanfattas några av remissvaren. Observera att
delen genom Borås utgör en mindre del av utredningen.
Västra Götalandsregionen anser att några av de alternativ som presenteras
genom Borås har stora brister. VGR anser också att valet mellan separerat eller
integrerat höghastighetsbanenät bör klargöras, vilket också påtalats av SJ AB.
Borås Stad vill begränsa alternativa stations- och linjeförslag till tidigare
redovisade mörkblått och ljusblått alternativ. Från stadens sida kan det vara
intressant att vidare utreda tunnelalternativet under centrala Borås med station
i anslutning till det befintliga läget.
Länsstyrelsen Västra Götalands län anser bland annat att samhällsekonomisk
kalkyl, landskapsanalys, riskinventering i förstudien måste ses över ytterligare.
Även pågående utveckling i städerna bör belysas bättre.
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4 Samrådskrets
Samrådskretsen för denna lokaliseringsutredning för sträckan Bollebygd-Borås
redovisas i bilaga 1. Projektets samrådskrets utgörs av bland annat berörda
kommuner, länsstyrelsen i Västra Götalands län och allmänhet.
Samrådskretsen har definierats genom en sammanställning av samrådsparter
och de som lämnat yttranden på tidigare framtagna förstudier Bollebygd-Borås
och Borås-Linköping. Utifrån dessa har sedan uppdatering genomförts via
genomgång vid projektgruppsmöten.

5 Samråd
Under arbetet med lokaliseringsutredningen och den tillhörande
miljökonsekvensbeskrivningen för delen Bollebygd-Borås har samråd hållits.
Med samråd avses muntliga och skriftliga kontakter och möten.
Samrådsredogörelsen är en beskrivning av vilka samråd som hållits och vilka
synpunkter som inkommit. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket
de inkomna synpunkterna.
Utöver de samråd som beskrivs i detta kapitel har möten och samtal med
berörda fastighetsägare skett under projektets gång.
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5.1 Samråd med myndigheter och organisationer
Projektgruppsmöten
Trafikverket har kallat till projektgruppsmöten med Borås Stad, Bollebygds
kommun och länsstyrelsen. Projektgruppsmöten har hållits löpande under
projektet. Vid mötena har kommunerna redovisat sina utvecklingsplaner.
Utredningsområde, bortvalda områden och alternativ samt korridorer
har diskuterats och förankrats löpande under projektets gång. På
projektgruppsmötena har framtagna handlingar presenterats och
kommunerna och länsstyrelsen har getts möjlighet att lämna synpunkter på
dessa.
Diskussioner har även förts om genomförande av samråd. Samrådskrets och
remissförfarande har gåtts igenom liksom hjälp med kontaktpersoner för
fördjupade underlag.
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Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Datum

Diarienummer

Möten

E-post

2015-01-13,
2015-02-17,
2015-03-26,
2015-05-13,’
2015-06-17,
2015-08-20,
2015-10-01,
2015-11-18
2015-12-10

2014-43404
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Borås Stad
Trafikverket besökte 2015-02-11 Borås Stad för att informera politiker
och tjänstemän om att arbetet med projektet Göteborg-Borås och
lokaliseringsutredning på deletappen Bollebygd-Borås startat. Borås Stad
redovisade underlag rörande naturintressen och samhällsutveckling med
bland annat verksamheter, bostäder, stråk och flöden.
2015-05-25 besökte Trafikverket Borås Stad och gick igenom
utredningsområde, förutsättningar samt principer för stationslokalisering och
utformning. Vid mötet redovisades också förslag till bortval av områden och
ett första utkast till korridorer.
Besök har även skett 2015-10-19 för att informera om utredningen med
fokus på framtagna korridorer. På detta möte var även representanter från
Bollebygds kommun närvarande.
Ett besök skedde 2015-12-14 med fokus på att redovisa konsekvenser, effekter
och samlad bedömning av de framtagna korridorerna.
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Datum

Möte

Medverkan vid
Borås Stads
ordinarie
kommunstyrelsemöte.
Borås Stad kallade
till mötet.

2015-02-11,
2015-05-25
2015-10-19,
2015-12-14

Diarienummer

Bollebygds kommun
Trafikverket har 2015-03-24 besökt Bollebygds kommun för att informera
om att arbetet med projektet Göteborg-Borås och lokaliseringsutredning
på deletappen Bollebygd-Borås startat. Trafikverket redovisade bakgrund,
syfte och planering för politiker, tjänstemän, exploatörer och markägare
i anslutning till det nya stationsläget vid Kråktorp i Bollebygds kommun.
Samrådet hölls i samband med Bollebygd kommuns informationsmöte
angående utvecklingsplan med fokus på området kring Kråktorp. Fokus
på frågeställningarna låg på Sverigeförhandlingen och kommunens
utvecklingsplan.
Besök skedde även 2015-12-03 för att redovisa utredningen med fokus på
framtagna korridorer, effekter och konsekvenser samt samlad bedömning.
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Datum

Möte

Medverkan
vid Bollebygds
kommuns
informationsmöte.
Bollebygds
kommun kallade
till mötet.

2015-03-24,
2015-12-03

Diarienummer
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Workshop
Trafikverket har 2015-03-26 genomfört en workshop med Bollebygds
kommun, Borås Stad, länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik
och Boråsregionen i syfte att bredda samrådet och lyfta fram viktiga intressen
och frågeställningar inför fortsatt arbete. Vid workshopen redogjorde
parterna för sina mål och intressen. Trafikverket redovisade mål och exempel
på utformning av järnvägsanläggningen. Workshopen avslutades med
grupparbeten med fokus på bytespunkterna och kritiska frågeställningar.
Diskussioner fördes bland annat om hur man knyter ihop regionen, buller,
barriäreffekter, kopplingar mellan nya och befintliga banor och närhet till
stationer. Både Borås Stad och Bollebygds kommun ser att utbyggnaden av
Götalandsbanan har som främsta syfte att utveckla regionen. Även Jernhusen
var inbjudna till workshopen, men de medverkade inte.
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Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Datum

Diarienummer

Möte

E-post med
instruktion inför
workshop

2015-03-26

2014-43404
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5.2 Samråd med allmänheten
Skrivelser från privatpersoner
Samrådstyp
Skrivelser

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-03-25,
2015-07-13,
2015-10-07

2014-43404-004,
2014-43404-007,
2015-23959-006

Sammanfattning av synpunkterna
Skrivelserna föreslår sträckning av Götalandsbanan längs väg 40 genom
Borås. Ett av förslagen innefattar att räta ut kurvorna på väg 40 så att
höghastighetståg som inte stannar kan hålla 160 kilometer/timme.
Trafikverkets kommentarer
I lokaliseringsutredningen finns förslag som sträcker sig över väg 40. En
samförläggning av väg 40 och höghastighetsjärnvägen är inte möjlig
hastigheten på järnvägen blir för låg om järnvägen och vägen ska följa
varandra. Utgångspunkten är att de tåg som inte stannar i Borås ska kunna
hålla minst 230 kilometer/timme.

Skrivelser från privatpersoner
Samrådstyp
Skrivelser

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-05-05,
2015-05-22,
2015-10-28,
2015-12-07

2014-43404-005,
2015-23959-018,
2015-23959-007,
2015-23959-015

Sammanfattning av synpunkterna
Fyra skrivelser med önskemål att inte förlägga höghastighetsjärnvägen vid ett
visst område alternativt förläggning i tunnel förbi området:
•

Rinna 1:2, 1:6, 1:17 och 1:22 i Bollebygds kommun

•

Regementesområdet

•

Friluftsområde i Rävlanda

•

Viared

Trafikverkets kommentarer
Informationen har tagits med i arbetet med lokaliseringsutredningen.
Järnvägens utformning inom vald korridor bestäms i nästa skede av
planläggningsprocessen.
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Skrivelser från privatpersoner
Samrådstyp
Skrivelser

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-09-28,
2015-10-08

2015-23959-004,
2015-23959-010

Sammanfattning av synpunkterna
Två skrivelser med förslag att höghastighetsjärnvägen byggs på bro istället för
konventionell banvall.
Trafikverkets kommentarer
I lokaliseringsutredningen redovisas möjliga korridorer. Järnvägens
utformning inom vald korridor bestäms i nästa skede av
planläggningsprocessen.

Samtal med och skrivelser från privatpersoner
Samrådstyp
Samtal
Skrivelser

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-10-07,
2015-05-22,
2016-01-11

2015-23959-006,
2015-23959-018,
2015-23959-017

Sammanfattning av synpunkterna
Två skrivelser oche ett samtal med förslag att stationen ska ligga i
anslutning till befintlig station. En av skrivelserna innefattar förslaget
att höghastighetsjärnvägen ska integreras med Viskadalsbanan och
Älvsborgsbanan.
Trafikverkets kommentarer
I lokaliseringsutredningen finns förslag som omfattar station i befintligt läge.
Den nya höghastighetsjärnvägen är ett separat system, det vill säga att den
inte kommer att integreras med befintliga banor.

Skrivelse från privatperson
Samrådstyp
Skrivelse

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-10-09

2015-23959-008

Sammanfattning av synpunkterna
Förslag att den nya stationen ska vara i tunnel.
Trafikverkets kommentarer
I lokaliseringsutredningen finns ett förslag som omfattar station i bergtunnel.
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Skrivelser från privatpersoner
Samrådstyp
Skrivelser

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-10-15,
2015-12-23

2015-23959-013,
2015-23959-016

Sammanfattning av synpunkterna
Två skrivelser med förslag att stationen på höghastighetsjärnvägen ska ligga
utanför centrala Borås, vid:
•

Osdals lada, ridhuset. Förslaget omfattar även en station på Viskadalsbanan i samma läge

•

Gässlösa

Trafikverkets kommentarer
I lokaliseringsutredningen finns två förslag något söder om Borås tätort.
Eventuella nya stationslägen på övriga banor i Borås omfattas inte av
lokaliseringsutredningen.

Skrivelse från privatperson
Samrådstyp
Skrivelse

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-07-13

2014-43404-006

Sammanfattning av synpunkterna
Förslag att passerande höghastighetståg går på höghastighetsjärnväg utanför
staden och stannande tåg på en bibana till en centralt belägen station.
Trafikverkets kommentarer
I lokaliseringsutredningen finns ett förslag som omfattar en lösning med
bibana och förbifart.

Skrivelse från privatperson
Samrådstyp
Skrivelse

Samrådsinbjudan
-

Datum

Diarienummer

2015-10-08

2015-23959-012

Sammanfattning av synpunkterna
Kommer områdena Lyckebo Sjöstad och Viared Sommarstad att beröras av ny
höghastighetsjärnväg?
Trafikverkets kommentarer
Områdena ligger utanför utredningsområdet.
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Möte med allmänheten i Bollebygd
Trafikverket höll 2015-10-01 ett möte med allmänheten i Bollebygd för att
svara på frågor samt informera om utredningen med fokus på resultat av de
inventeringar som utförts. Cirka 100 personer deltog.
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Datum

Möte

Annonser i tidning

2015-10-01

Diarienummer

och på hemsida

Möte med allmänheten i Borås
Trafikverket höll 2015-10-08 ett möte med allmänheten i Borås för att svara
på frågor samt informera om utredningen med fokus på resultat av de
inventeringar som utförts. Cirka 125 personer deltog.
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Datum

Möte

Annonser i tidning

2015-10-08

Diarienummer

och på hemsida
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5.3 Övriga samråd
•

Informationsblad till närboende och företag skickades ut hösten 2014 och
våren 2015 med information om projektet, vad som har hänt och vad som
händer framöver. Informationsbladet innehöll en specifik del för sträckan
Bollebygd-Borås.

•

På Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/goteborg-boras finns
ett digitalt nyhetsbrev om projektet Göteborg-Borås som kommer ut två till
fyra gånger per år.

•

Projektet Göteborg-Borås finns att följa på Twitter @goteborg_boras.

•

Projektet Göteborg-Borås finns att följa på Instagram @goteborg_boras.

•

I samband med fältarbeten har kontakt tagits med berörda markägare

Stefan Paterson
Projektledare, deletapp Bollebygd-Borås
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Bilaga
Samrådskrets

Bollebygds kommun

Länsstyrelsen Västra Götaland

Borås Naturskyddsförering

Naturskyddsföreningen

Borås Stad

Naturvårdsverket

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

Näringslivets Transportråd

Boverket
Eningsnäs-Näs Vägsamfällighet
Gesebol Byalag och Bygdegårdsförening
Göteborgsregionens kommunalförbund
Handelskammaren i Jönköpings län
Jernhusen
Järnvägsfrämjandet
Jönköpings Länstrafik
Lantbrukarnas Riksförbund
Länsstyrelsen Jönköping

Regionförbundet Jönköpings län
Riksantikvarieämbetet
Skogsstyrelsen
Svenska Jägareförbundet
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Ornitologiska Förening
Trafikverket
Ulricehamns kommun
Västra Götalandsregionen
Västsvenska Handelskammaren
Västtrafik
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Läsanvisning
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör samrådshandling för
lokaliseringsutredning. Utöver samrådshandlingen med tillhörande
samrådsredogörelse finns även ett gestaltningsprogram och ett PM Risk.
I kapitel 1 av miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattas hela
handlingen.
I kapitel 2 beskrivs bakgrunden till projektet och projektet beskrivs
översiktligt. För mer information om projektet hänvisas till
samrådshandlingen.
I kapitel 3 redovisas kortfattat tidigare utredningar och genomförda
samråd. För mer information hänvisas till samrådshandlingen respektive
samrådsredogörelsen. I kapitlet redovisas även de nationella miljömålen.
I kapitel 4 redogörs för den metod som nyttjats vid framtagande av
handlingen samt för de bedömningsgrunder som tillämpas.
I kapitel 5 ges en kort beskrivning av hur järnvägen kommer att utformas.
För mer information hänvisas till samrådshandlingen.
I kapitel 6 ges en sammanfattning av den landskapsanalys som
genomförts inom projektet. För mer information hänvisas till Bilaga 1
Landskapsanalys.
I kapitel 7 redovisas den process som genererat de korridorer som
konsekvensbeskrivs. Här ges även en beskrivning av respektive korridor.
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I kapitel 8 redovisas gällande översikts- och detaljplaner. För information
om projektets påverkan på dessa hänvisas till samrådshandlingen.
I kapitel 9 görs en sammanställning av de skyddade områden som finns
inom utredningsområdet. Vidare redogörs för vilka miljökvalitetsnormer
som berörs.
I kapitel 10 ges en introduktion till områdets byggnadstekniska
förutsättningar.
I kapitel 11 beskrivs miljöförutsättningar, konsekvenser och åtgärder
inom respektive ämnesområde, redovisat för nollalternativet och de olika
korridorerna.
I kapitel 12 redogörs översiktligt för de konsekvenser som kan komma att
uppstå under byggskedet. Detta görs generellt och kopplas inte till de olika
korridorerna.
I kapitel 13 redogörs för hur projektet uppfyller de nationella miljömålen.
I kapitel 14 redovisas en samlad bedömning över konsekvenserna i
nollalternativet och i de olika korridorerna.
I kapitel 15 ges en beskrivning av fortsatt planarbete som kommer efter att
denna handling har färdigställts.
I kapitel 16 finns en lista över samtliga de referenser som nyttjats för
framtagande av denna miljökonsekvensbeskrivning.
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Bakgrund och beskrivning av projektet

Process för framtagande av korridorer

Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan,
mellan Göteborg och Stockholm. Det övergripande restidskravet på
två timmar mellan Göteborg och Stockholm betyder snabbare resor
mellan storstadsregionerna. En ny höghastighetsjärnväg innebär även
möjlighet att avlasta den hårt ansträngda Västra stambanan. Den
nya höghastighetsjärnvägen knyter Västra Götalandsregionens två
största städer, Göteborg och Borås, närmare varandra och stärker
kommunikationerna inom Västsverige. Höghastighetsjärnvägen förbättrar
även kommunikationerna till Landvetter flygplats. Bättre, tillförlitligare
och snabbare kommunikationer skapar förutsättningar för regional
utveckling och ett hållbart resande.

Korridorer har tagits fram i en stegvis process. Steg ett omfattar
förutsättningar för lokalisering, steg två omfattar bortval av alternativ och
steg tre framtagande av korridorer. Arbetet har i praktiken genomförts
som en iterativ process. Allteftersom fördjupad kunskap inhämtats har
arbetet successivt kunnat drivas framåt. Fokus i arbetet med framtagande
av korridorer har varit att så långt som möjligt säkerställa järnvägens
funktion och att krav på restid och tillgänglighet kan uppfyllas med minsta
möjliga intrång.

Projekt Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper, se figur 1.1, varav
den tre mil långa etappen mellan Bollebygd och Borås beskrivs i denna
utredning. Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör samrådshandling
för lokaliseringsutredning för Bollebygd-Borås. I en lokaliseringsutredning
utreds möjliga korridorer för ny järnväg. Höghastighetsjärnvägen
dimensioneras för en hastighet på 320 km/timmen. Genom Borås tillåts en
hastighetsnedsättning till 230 km/timmen.

Utredningsområdet
Utredningsområdet består övergripande av Nolån och Söråns dalgång vid
Bollebygd, ett skogs- och sjölandskap mellan Bollebygd och Borås, Borås
stad, Viskans dalgång söder om Borås, och ett skogs- och odlingslandskap
öster om Borås. Utredningsområdet är kuperat och bebyggelse, vägar och
odlingsmarker ligger huvudsakligen i dalgångarna.

1 SAMMANFATTNING

1 Sammanfattning

Borås
Sjömarken
Sandared

Viared

Korridorer

Bollebygd

Utredningsområdet är uppdelat i en västlig och en östlig del. För den västra
delen, mellan Bollebygd och Viared, har två alternativa korridorer tagits
fram, se figur 1.4. Mörkgrön korridor ligger närmre väg 40 än lila korridor.
I den östra delen, mellan Viared och öster om Borås, finns sju korridorer.
I fem av dessa korridorer förutsätts järnvägen till merparten förläggas i
markplan. Dessa korridorer kan ses i figur 1.5. Lila korridor möjliggör för
ett centrumnära stationsläge. Ljusgrön och mörkgrön station möjliggör för
ett stationsläge i södra delen av Borås tätort. Ljusblå och mörkblå korridor
möjliggör för ett stationsläge söder om Borås tätort.

Viskafors

Teckenförklaring
Utredningsområde
Röd korridor, järnväg i tunnel
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Därutöver finns två korridorer i den östra delen där järnvägen till stor del
förutsätts förläggas i tunnel. Den ena är röd korridor, se figur 1.2. Röd
korridor möjliggör för en centrumnära station cirka 60 meter under jord.
Den andra är gul korridor, se figur 1.3. Gul korridor möjliggör för ett
centrumnära stationsläge för stannande tåg (bibana) och en djup tunnel
under Borås för förbipasserande tåg (förbifart). De båda korridorerna i den
västra delen går att kombinera med samtliga sju korridorer i den östra.

Figur 1.2. Östra delen, röd korridor.

Borås
Sjömarken
Sandared

Viared
Bollebygd

Viskafors

Teckenförklaring
Utredningsområde
Gul korridor, bibana - järnväg i markplan

Almedal-Mölnlycke

Mölnlycke-Bollebygd

Bollebygd-Borås

Gul korridor, förbifartsjärnväg i markplan eller tunnel
Gul korridor, förbifartsjärnväg i tunnel

Figur 1.1. Karta över sträckan Göteborg-Borås med aktuella utredningsområden markerade med grått. Sträckan är uppdelad på tre etapper; Almedal (Göteborg)-Mölnlycke, MölnlyckeBollebygd och Bollebygd-Borås. Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör Samrådshandling för lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås.
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Figur 1.3. Östra delen, gul korridor.
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Samlad bedömning

1 SAMMANFATTNING

Miljökonsekvenser

I tabell 1.6 ses den skala för bedöming som nyttjats. I tabell 1.7 och 1.8
Inför val av lokaliseringsalternativ, det vill säga korridor, behövs
ges en samlad bedömning av konsekvenserna
i
de
olika
korridorerna.
För
både Länsstyrelsens, Borås Stads och Bollebygds kommuns yttranden.
Lekarehall
Ekehagen
Grevebacken
bevarandevärden är bedömningen en sammanvägning
av
konsekvenser
Trafikverket
kommer
därför Bistås
att skicka ut Hemsj
dennaönhandling på remiss och
Sandbäcken
Fjälla
Maden
L.
Högelid
Brattelid
n
Storekulle
för
stadsoch
landskapsbild,
naturmiljö,
kulturmiljö
och
rekreation
och
begära
in
yttranden
där
dessa
myndigheter
kan
sin helhetssynBjörkekär
på r
Henå
Näs ge
Stenshult
Skarvik
Hulskulle Skogslund
Bockshult
friluftsliv.
För
hälsa
är
bedömningen
en
sammanvägning
av
konsekvenser
framför
allt
valet
av
lokalisering.
I röd korridor förläggs järnvägen till största del i tunnel och
Svagåsen
Fjällåsen
Holmbokullen
L.
bostadshus, buller, vibrationer, stomljud, ljusstörningar,
Stenshult av inlösen avBasgärde
konsekvenserna blir avservärt mindre än i de andra korridorerna.
Kvarnholmen
Oxalaryd
luftkvalitet, barriärer
för människor och risk och säkerhet. För
Brattåsen
Pilhem
Samrådshandlingen med inkomna yttranden och synpunkter
ligger
En tunnel innebär endast mycket små markintrång vid exempelvis
Sjöholmen
Granö
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tryckutjämningsschakt och uppgångar från en ny station. I ett område
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För gul korridor blir konsekvenserna väster och öster om Borås desamma
som för röd korridor. I Borås har dock gul korridor en station i markplan.
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barriärer samt skapa nya barriärer och det kommer att bli ett stort ingrepp
i stadsbilden.
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Tabell 1.6. Illustration av skala för bedömning av negativa konsekvenser.
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Figur 1.4. Västra delen av utredningsområdet med
övergripande miljökonsekvenser markerade.
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Figur 1.5. Östra delen av utredningsområdet med
övergripande miljökonsekvenser markerade.
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2 BAKGRUND, SYFTE OCH BESKRIVNING AV PROJEKTET

2 Bakgrund, syfte och beskrivning av
projektet
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör lokaliseringsutredningen för
en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Bollebygd och Borås. En
lokaliseringsutredning innebär att man utreder möjliga korridorer för ny
järnväg.
Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg,
Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm. Det är en del av en
ny generation järnväg i framtida höghastighetsnät, se figur 2.1. Den nya
järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och
Stockholm och när hela sträckan är klar ska det gå att resa mellan städerna
på två timmar. Projekt Göteborg-Borås är en del av Götalandsbanan.
Götalandsbanan ska kunna trafikeras av höghastighetståg, interregionaltåg
och regionaltåg. Banan dimensioneras inte för godstrafik eller transporter
av farligt gods.

De stora behov som finns av förbättrade järnvägsförbindelser mellan
såväl Göteborg och Borås som Göteborg och Stockholm kan inte
mötas av befintlig infrastruktur, Kust till Kustbanan respektive Västra
stambanan. Sträckan mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största
pendlingsstråk och dagens järnväg är inte ett konkurrenskraftigt alternativ
till vägtrafiken.
Dagens järnväg mellan Göteborg och Borås är enkelspårig och kurvig,
vilket ger begränsningar i kapaciteten och tåghastigheten, samtidigt
som järnvägen mellan Göteborg och Borås är längre än motorvägen.
Sammantaget ger det att restiderna med tåg är längre än med bil och
buss. På grund av begränsade mötesmöjligheter längs den enkelspåriga
järnvägen är det inte heller möjligt att utöka tågtrafiken på attraktiva tider
utan att restiderna förlängs ytterligare. Detta innebär att Västtrafik får
utöka busstrafiken mellan städerna i stället för att utöka tågtrafiken när
efterfrågan på resor ökar.
En ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping
betyder snabbare resor mellan storstadsregionerna och möjlighet till
en mer robust tågtrafik på den idag hårt ansträngda Västra stambanan.
Miljön gynnas genom att fler resor och transporter flyttas från väg till
järnväg. Säkerheten ökar jämfört med dagens järnvägslinjer genom att en
helt ny järnväg byggs med högsta fokus på säkerhet längs järnvägen och
vid stationerna.
Den nya järnvägen stärker också kommunikationerna inom Västsverige,
knyter regionens två största städer närmare varandra och förbättrar
kommunikationerna till Landvetter flygplats. Med ny dubbelspårig
höghastighetsjärnväg, byggt för hastigheter upp till 320 kilometer/timme,
kan restiderna, för tåg med inga eller få stopp på sträckan mellan Göteborg
och Borås, halveras och antalet tåg öka. Höghastighetsjärnvägen avses
trafikeras av höghastighetståg, interregionaltåg och regionaltåg. Bättre
kommunikationer gör det lättare att ta sig till jobb och studier och skapar
förutsättningar för regional utveckling.

Almedal-Mölnlycke

Figur 2.1. Illustration av framtida höghastighetsnätet. Sträckan Göteborg-Borås i orange,
Linköping-Borås i blått, Ostlänken i rött, koppling mellan Ostlänken och Stockholm i lila samt
Jönköping-Malmö i grönt. Götalandsbanan omfattar delarna mellan Göteborg och Stockholm.
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Mölnlycke-Bollebygd

Projekt Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper, se figur 2.2. Dessa är:
•

Almedal-Mölnlycke

•

Mölnlycke-Bollebygd

•

Bollebygd-Borås

I den nationella planen ingår att planera och bygga etappen MölnlyckeBollebygd förbi Landvetter flygplats. Där ingår också pengar för fördjupade
studier, lokaliseringsutredningar, på etapperna Almedal-Mölnlycke och
Bollebygd-Borås. Då finansiering för sträckan Bollebygd-Borås inte är klar
finns ingen tidpunkt för planerad byggstart. Planerad byggstart på etappen
Mölnlycke-Bollebygd är år 2020, med möjlig trafikstart år 2026.
Det är etappen Bollebygd-Borås som beskrivs i denna
lokaliseringsutredning.

2.1 Planläggningsprocessen
Planering av järnväg regleras i lag (1995:1649) om byggande av järnväg och
följer en specifik planläggningsprocess (planprocess).
För en mer ingående beskrivning av planläggningsprocessen hänvisas
till Samrådshandlingen. En översiktlig bild av planläggningsprocessen
framgår av figur 2.3. Denna handling avser skedet framtagning av
alternativa lokaliseringar, se röd ring i figur 2.3.
Lokaliseringsutredning, samrådshandling med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, ska ligga till grund för beslut om val av
lokaliseringsalternativ för delen Bollebygd-Borås. Innan Trafikverket tar
beslut ska samrådshandlingen göras tillgänglig för allmänheten och sändas
på remiss till berörda myndigheter. Inkomna synpunkter ska vägas in i
beslutet.

Bollebygd-Borås

Figur 2.2. Karta över sträckan Göteborg-Borås med aktuella utredningsområden markerade med grått. Sträckan är uppdelad på tre etapper; Almedal (Göteborg)-Mölnlycke, MölnlyckeBollebygd och Bollebygd-Borås. Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör Samrådshandling för lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås.
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3.1 Tidigare utredningar
Utbyggnaden av den nya Götalandsbanan, där etapp Bollebygd-Borås ingår,
har varit föremål för flera olika studier och utredningar under lång tid, sen
slutet av 1980-talet. Nedan nämns och beskrivs några av utredningarna.
För mer ingående information hänvisas till samrådshandlingen.
Med förstudien som underlag beslutade Länsstyrelsen i september 2005
att ny järnväg för deletappen Bollebygd-Borås kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. I december 2007 beslutade Banverket att
etappen ska utredas vidare. Två alternativa lokaliseringar utmed väg 40
skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet, se figur 3.1 (Banverket
2007-12-12). Stationer förutsätts i Bollebygd och i Borås. I Borås var
utgångspunketen att nedsänkt station samt station i markplan skulle
utredas vidare. Möjligheten att komplettera med en sydlig förbifart, för tåg
som inte stannar i Borås, skulle också utredas i det fortsatta arbetet.

Figur 3.1. Karta med alternativ som ska utredas vidare enligt beslut avseende förstudie Bollebygd-Borås markerade.

Den andra förstudien som berör deletapp Bollebygd-Borås är förstudien
för Borås-Linköping (Banverket 2010-03-17). I förstudiens slutrapport
beslutas att etappen ska utredas vidare. Riktlinjer för fortsatt planering
samt en avgränsning av utredningsområdet presenteras, se figur 3.2.
Riktlinjerna behandlar trafikering och kopplingspunkter, tillgänglighet och
matartrafik, ekonomi, regional och kommunal planering samt landskap.
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3 Tidigare utredningar, beslut,
samråd och mål

Som en del av den andra förstudien har olika sträcknings- och
stationsalternativ i Borås utvärderats i Underlagsrapport stadspassage
Borås (Banverket 2009-06-23).

3.2 Samråd
Samråd har i samband med tidigare utredningar skett med
berörda kommuner, Länsstyrelsen, dåvarande Vägverket, Västra
Götalandsregionen och Västtrafik. Förstudien var under remisstiden
tillgänglig för allmänheten.
Genom hela den fortsatta planprocessen fram till fastställelse
av järnvägsplan sker fortlöpande samråd med myndigheter,
organisationer, allmänheten, markägare med flera. Under skedet
för val av lokaliseringsalternativ har samråd genomförts gemensamt
för samrådshandlingen och miljökonsekvensbeskrivningen med
Bollbygds kommun, Borås Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands
län genom regelbundna möten under hela år 2015. Gemensamt
möte med allmänheten hölls i Bollebygd den 1 oktober 2015 och i
Borås Stad den 8 oktober 2015. Separat samråd med Länsstyrelsen
avseende miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts den 6 maj
2015 och den 2 december 2015. Vid det första mötet diskuterades
miljökonsekvensbeskrivningens innehållsförteckning och vid det andra
mötet presenterades miljökonsekvensbeskrivningen så långt som den då
var färdigställd. Genomförda samråd samt inkomna synpunkter redovisas i
samrådsredogörelsen tillhörande samrådshandlingen.

Figur 3.2. Rekommenderad avgränsning av utredningsområdet (prick-streckad linje) respektive utredningsområde (streckad linje) fram till Jönköping från förstudie Linköping-Borås,
(Banverket 2010-03-17).

Vägplan/järnvägsplan
Samrådsunderlag
Framtagning av underlag
för länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan

Samrådshandling
Framtagning av
alternativa
lokaliseringar

Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan

Framtagning av planförslag
samt MKB

Länsstyrelsens
godkännande av MKB

Granskningshandling

Fastställelsehandling

Kungörande och granskning

Fastställelse

Länsstyrelsens yttrande
(tillstyrkande)

Samråd
Figur 2.3. Planläggningsprocessen, aktuellt skede inringat med rött.
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3.3 Mål
Ändamål
Ändamålet med Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg
är att stärka Sveriges konkurrenskraft med ett långsiktigt hållbart
transportsystem och kraftigt minskade restider med tåg mellan Sveriges
två största städer till två timmar.
Den nya järnvägen ska även förbinda mellanliggande befolkningstäta
regioner och förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats.
Delen mellan Göteborg och Borås ska även stärka kommunikationerna
inom Västsverige och knyta regionens två största städer närmare varandra.
Vidare innebär en utbyggnad av järnvägsnätet en möjlighet att avlasta
den hårt ansträngda Västra stambanan, vilket bidrar till ökad robusthet i
järnvägssystemet.

Projektmål
Järnvägen ska lokaliseras och utformas så att:
•

restidskravet på två timmar mellan Stockholm och Göteborg kan
uppfyllas

•

kraftigt förbättrad restid mellan Göteborg och Borås erhålls

•

förutsättningarna för regional utveckling stärks

•

funktionen för tågtrafiken blir god

•

god tillgänglighet till stationer säkerställs

•

anläggningen blir robust och ekonomiskt effektiv i ett
livscykelperspektiv

•

landskapets övergripande funktioner för natur, kultur och rekreation
inte bryts

Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat om nationella miljökvalitetsmål (miljömål) för
Sverige, innehållande ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål, se figur
3.3, och 24 etappmål. Arbetet med att nå miljömålen och generationsmålet
utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och utgör en långsiktig
målbild för miljöarbetet. Miljömålen ska fungera som vägledning för hela
samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners,
som näringslivets och andra aktörers arbete.
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1

Begränsad klimatpåverkan

2

Frisk luft

3

Bara naturlig försurning

4

Giftfri miljö

5

Skyddande ozonskikt

6

Säker strålmiljö

7

Ingen övergödning

8

Levande sjöar och vattendrag

9

Grundvatten av god kvalitet

10

Hav i balans samt levande kust och skärgård

11

Myllrande våtmarker

12

Levande skogar

Av de 16 miljömålen bedöms samtliga mål förutom mål om ”Storslagen
fjällmiljö” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” vara
relevanta för denna lokaliseringsutredning. Nedan följer en genomgång
av relevanta miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen är indelade efter
påverkansområden, luftkvalitet, vattenkvalitet, naturvärden, giftfri
miljö, säker strålmiljö och god bebyggd miljö. Illustratör till samtliga
miljömålsillustrationer är Tobias Flygar.

Miljömål kring luftkvalitet
Det finns flera olika miljömål som berör trafik och utsläpp till luft och
därför är relevanta för detta projekt:
•

Begränsad klimatpåverkan

•

Frisk luft

•

Bara naturlig försurning

•

Ingen övergödning
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan anger att halten
av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar ska stabiliseras
på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.
Miljömålet om Frisk luft innebär att luften ska vara så ren
att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas. Det innebär att halterna av luftföroreningar inte får
överskrida fastställda lågrisknivåer för cancer, överkänslighet
och allergier eller för sjukdomar i luftvägarna.

Nationella mål
Nedan beskrivs nationella miljömål. För transportpolitiska mål samt
regionala och lokala utvecklingsmål, se Samrådshandling.

Nationella miljökvalitetsmål

Miljömålet Bara naturlig försurning innebär att de
försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten
i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar. De ämnen som
bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och
ammoniak som framför allt härrör från utsläpp från väg och
sjötrafik, värme- och elkraftverk, industrier samt jordbruk.
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Ett rikt odlingslandskap

14

Storslagen fjällmiljö

15

God bebyggd miljö

16

Ett rikt växt- och djurliv
Figur 3.3. De 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och
fosfor i mark eller vatten. Dessa näringsämnen kan hamna
i miljön via utsläpp till luft av exempelvis kväveoxider från
biltrafik. Miljömålet om Ingen övergödning innebär att
halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.

Miljömål kring vattenkvalitet
Flera av de miljömål som finns kring god vattenkvalitet berörs av detta
projekt:
•

Levande sjöar och vattendrag

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Myllrande våtmarker
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag anger att
sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och
att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.
Innebörden av miljömålet Grundvatten av god
kvalitet är att grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.

Miljömål kring naturvärden
Anläggandet och driften av den nya höghastighetsjärnvägen kommer att
beröra miljömål som omfattar olika naturvärden och värden rörande
markanvändningen:
•

Levande skogar

•

Ett rikt odlingslandskap

•

Ett rikt växt- och djurliv
Miljömålet Levande skogar innebär att skogens och
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap anger att
odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.

Miljömålet Skyddande ozonskikt anger att ozonskiktet ska
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UVstrålning.

Kommunala miljömål
Bollebygd
Bollebygds kommun har i dagsläget inga lokala miljökvalitetsmål.
Kommunen anser dock att arbete med att formulera lokala miljömål ska
införlivas i kommunens styrmodel, där bland annat fastställning och
uppfyllning av mål beskrivs, och att detta bör ske i arbetet med budget
2016-2018.

Säker strålmiljö
Miljömålet anger att människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Borås
Borås Stad har fyra prioriterade fokusområden, som var och en har ett
antal mål och etappmål. Målen anger vad Borås Stad vill uppnå och
etappmålen definierar steg på vägen för att uppnå målen. Etappmålen ska
uppnås under tiden 2013-2016.
•

God bebyggd miljö

–– Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet.

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.

–– Mål 2. Barn och ungdommar får grund för miljöengagemang.
–– Mål 3. Borås är en matsmart kommun.
–– Mål 4. Miljömål och etiska krav ställs vid upphandling.
•

Hur detta projekt påverkar uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen kan utläsas
i avsnitt 13.2.

–– Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

•

Giftfri miljö

•

Skyddande ozonskikt

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås.
–– Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation.

Ett rikt växt- och djurliv innebär att den biologiska
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Det finns två miljömål som berör området giftfri miljö:

Hållbar samhällsplanering.
–– Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.

•

Miljömål kring giftfri miljö

Hållbara perspektiv.
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Miljömålet Myllrande våtmarker innebär att våtmarkernas
ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

–– Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv.
–– Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken.
–– Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor.
•

Hållbar natur.
–– Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar till
sjöar och vattendrag.
–– Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden.

Miljömålet Giftfri miljö innebär att miljön ska vara fri
från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden.
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4 Metod för, och avgränsningar av,
miljökonsekvensbeskrivningen

Sandhult
Tosseryd

Avgränsning från förstudie
Linköping-Borås

4.1 Syfte miljökonsekvensbeskrivning
Målet med processen är att områdets förutsättningar ska få ligga till grund
för framtagande av olika lokaliseringsalternativ och att dokumentet ska
ge en tydlig bild av de alternativskiljande konsekvenser som identifieras
under arbetets gång, samt utgöra del av beslutsunderlaget vid val av den
mest lämpliga lösningen.

4.2 Metod för framtagande av
miljökonsekvensbeskrivning

Brämhult

Sjömarken
Gesebols
sjö

Justering av avgränsning från förstudie
Bollebyd-Borås baserat på förstudiens
beslut om vidare utredning

Svensgärde

Lundaskog

Sandared
Gånghester

Viared

Hultafors

Dammsvedjan

Olsfors

Råslätt
Bosjön

Bollebygd

Kråkered

Bosnäs

Rydboholm

Avgränsning från förstudie
Bollebygd-Borås

Gräns mot deletapp
Mölnlycke-Bollebygd

Storsjön

Avgränsning från förstudie
Linköping-Borås

Gräns mot projekt
Linköping-Borås

Viskafors

Teckenförklaring
Utredningsområde
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4
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Figur 4.1. Karta med utredningsområdet markerat.

För att uppnå syftet har ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningen aktivt
deltagit vid framtagande av korridorer. Information om områdets värden
har inhämtats från befintliga underlag från kommuner och myndigheter,
samt genom fältbesök avseende natur- och kulturmiljöer.

Fristad
Tolken

Inom korridorerna finns olika möjliga placeringar av
höghastighetsjärnvägen både i plan och profil. Vid Trafikverkets beslut om
fortsatt arbete kommer det att vara korridorerna som behandlas. Först när
järnvägsplanen är fastställd låses järnvägens läge och utformning.
Eftersom höghastighetsjärnvägens plan och profil inte är fastlagd i en
lokaliseringsutredning blir konsekvensbedömningen och värderingen
relativt översiktlig och förfinas under den fortsatta processen
fram till färdig planhandling. De åtgärdsförslag som redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen avser åtgärder som bedöms som möjliga att
genomföra för att undvika eller mildra en konsekvens. I de fall åtgärder är
nödvändiga för att uppfylla lagar och normer anges detta.

Borås

Östra

Rävlanda

Miljökonsekvensbeskrivning är både en process och en rapport och
framtagande av beskrivningen följer den process som beskrivs i
Trafikverkets rapport Planläggning av vägar och järnvägar (version 1.0).
Även Trafikverkets handbok Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och
järnvägar (2011:090) har, för relevanta delar, utnyttjats vid framtagandet
av denna miljökonsekvensbeskrivning.

Sjöbo
Ekås

Hestra

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade i september 2005 att
ny järnväg på etappen Bollebygd-Borås kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Beslutet innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas
fram.
Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsprojekt regleras
enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg samt förordning (2012:708)
om byggande av järnväg. Lag om byggande av järnväg hänvisar vidare
till miljöbalken (1998:808) och dess tillhörande förordning, förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, vilka reglerar vad en
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.
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Figur 4.2 Översiktskarta Bollebygd till Jönköping
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För lokaliseringsutredningen har en metod för framtagande av
lokaliseringsalternativ tagits fram, se kapitel 7 Alternativ.

4.4 Avgränsning av innehåll
Inom ramen för det tidigare utredningsarbetet har två förstudier
genomförts, där förutsättningar och konsekvenser utifrån olika
alternativa järnvägssträckningar för miljö och markanvändning samt
stadsbyggnad översiktligt redovisats. Lokaliseringsutredningens
miljökonsekvensbeskrivning bygger vidare på vad som redovisades i
förstudierna och ligger till grund för det fortsatta arbetet med framtagande
av miljökonsekvensbeskrivning till planhandlingar för järnvägsplanen. Det
innebär att alla ämnesområden, som enligt gällande lagar och handböcker
ska ingå, omfattas. Denna miljökonsekvensbeskrivning har dock
koncentrerats till att beskriva alternativskiljande konsekvenser.

4.5 Avgränsning i tid
Tidsmässigt avgränsas denna utredning till att omfatta effekter och
konsekvenser kopplat till bygg- och driftskedet fram till år 2040.

4.6 Geografisk avgränsning
Eftersom två förstudier ligger till grund för denna lokaliseringsutredning
är den geografiska avgränsningen, det vill säga utredningsområdet, en
kombination av studerade utredningsområden från de båda förstudierna,
se figur 4.1:
•

Utredningsområdets västra del, från Bollebygd till Borås, ingår
i det utredningsområde som identifierats i förstudie BollebygdBorås. Enligt beslutet från förstudie Bollebygd-Borås ska inga
sträckningar genom Bollebygd och vidare norr om Viaredssjön
utredas. I lokaliseringsutredningen har delar av väg 40 förutsatts ingå i
utredningsområdet för att vid behov möjliggöra justering av väg 40 på
kortare sträckor.

•

Utredningsområdet för delen genom Borås avser det utredningsområde
som identifierats och avgränsats i förstudie Borås-Linköping.

•

Avgränsning öster om Borås sammanfaller med det område som
studerats i förstudie Bollebygd-Borås

Val av lokalisering inom utredningsområdet påverkar sträckningen
för angränsade deletapp Linköping-Borås. För att säkerställa lämpliga
utgångar för höghastighetsjärnvägen österut har ett något större
geografiskt område än utredningsområdet studerats. Översiktliga studier
av sträckningar för höghastighetsjärnvägen österut har genomförts med
fokus på passage förbi sjön Tolken, men också ytterligare österut för olika
scenarier för passage av Ulricehamn och sjön Åsunden, se figur 4.2.

4.7 Metod för bedömning av
konsekvensbeskrivning
I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet eller känsligheten för
berörda områden samman med effekten av höghastighetsjärnvägen.
Områdets antagna värde och den effekt som antas ske på värdet vägs
ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas, se figur 4.3.
Bedömningsgrunderna ska kunna användas både i lokaliseringsutredning
och för järnvägsplan.
Bedömningsgrunderna är framtagna för påverkan i driftskede, i syfte
att likrikta bedömningsarbetet i de olika etapperna som ingår i projekt
Göteborg-Borås. Bedömningsgrunderna kan till viss del även användas för
byggskedet.
Konsekvensbedömning av respektive aspekt är indelade i följande
kategorier:
•

Stora negativa konsekvenser

•

Måttliga-stora negativa konsekvenser

•

Måttliga negativa konsekvenser

•

Små till måttliga negativa konsekvenser

•

Små negativa konsekvenser

Processen knyter an till bedömningsmetodiken i Trafikverkets handbok
Miljökonsekvensbeskrivning för väg och järnväg och kedjan påverkaneffekt-konsekvens. Matrisen är ett hjälpmedel för att likrikta metodiken,
men kompletteras med beskrivande text för effekter och konsekvenser i
respektive specifikt fall.

Matrisen avser att skapa en flexibilitet kring hur värden och olika
skyddsformer, exempelvis riksintressen, värderas. Effekten på ett
riksintresse eller annan skyddsform, får inte per automatik stora
konsekvenser utan beaktas utifrån dess adekvata värde.
Utöver framtagen bedömningsgrund kan konsekvenserna även vara
positiva. Positiva konsekvenser kategoriseras inte enligt kategorierna ovan
utan beskrivs i text.
Bedömningsgrunder enligt metodiken ovan redovisas för följande aspekter:
•

Landskapsbild och stadsbild

•

Naturmiljö

•

Kulturmiljö

•

Rekreation och friluftsliv

•

Buller

•

Vibrationer

•

Stomljud

•

Ljusstörningar

•

Barriärer och tillgänglighet

•

Risk och säkerhet

•

Luftkvalitet

•

Förorenade områden

•

Yt- och grundvatten

•

Berg, grus och sand

•

Jakt och fiske

•

Jord- och skogsbruk

•

Klimatpåverkande utsläpp
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4.3 Metod för framtagande av
lokaliseringsalternativ

Kumulativa effekter

Intressets värde eller känslighet

Effekt
Stor

Måttlig

Hög

Stora negativa konsekvenser

Måttliga - stora negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Måttlig

Måttliga - stora negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Små - måttliga negativa konsekvenser

Låg

Måttliga negativa konsekvenser

Små - måttliga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Liten

Bollebygds kommun har planer på att etablera cirka 5000 bostäder
i anslutning till ett nytt stationsläge. Detta innebär att en stor del av
dalgången skulle tas i anspråk av bebyggelse. I konsekvensbeskrivningen
beskrivs mycket översiktligt konsekvenserna av denna exploatering då den
är en följd av en stationsutbyggnad. Stationsläget avser endast stannande
regionaltåg, se mer under avsnitt 5.2.

Figur 4.3. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen.
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5 Den framtida järnvägen
I detta kapitel redovisas krav och förutsättningar för den framtida
järnvägens funktion, trafikering och utformning. Krav och förutsättningar
utgår från bland annat från dokumenten Övergripande krav, ny stambana
och Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (TSS) (Trafikverket
2015-07-01) samt det europeiska kravdokumentet, Teknisk standard för
driftkompatibilitet (TSD) (EUs officiella tidning 2014-12-12).

5.1 Funktion och bytespunkter
Funktion
För tåg mellan Göteborg och Stockholm finns ett restidskrav på två timmar.
Nedbrutna restidskrav för sträckan Bollebygd-Borås saknas.

5.3 Järnvägsanläggning

Bytespunkter
Denna utredning omfattar stationer i Bollebygd och Borås. Ett av kraven
på Götalandsbanan är att möjliga bytestider mellan olika tåg, samt mellan
tåg och buss, vid stationerna ska vara högst 10 minuter.

Tekniska krav
För höghastighetsjärnvägen finns ett antal krav som påverkar järnvägens
utformning. De höga hastigheterna gör att höghastighetsjärnvägen blir
mycket styv, för illustration av höghastighetsjärnvägens styvhet i plan och
höjdled, se figur 5.8 och 5.9.

5.2 Trafikering
Götalandsbanan ska kunna trafikeras av höghastighetståg, interregionaltåg
och regionaltåg anpassade till TSD. Banan dimensioneras inte för
godstrafik eller transporter av farligt gods. Den mest troliga trafikeringen
i dagsläget redovisas i figur 5.1. Illustrerad trafikering ger sju turer per
timme i vardera riktning. I Borås finns möjlighet för både höghastighetståg,
interregionaltåg och regionaltåg att stanna. I Bollebygd finns möjlighet för
regionaltåg att stanna.

Stationer där höghastighetståg stannar, exempelvis i Borås, ska
ha plattformar för 400 meter långa tåg och övriga stationer, där
höghastighetståg inte avses att stanna, exempelvis i Bollebygd, ska ha
plattformar för 250 meter långa tåg.
Höghastighetsjärnvägen ska utformas med fixerade spår, även kallat
ballastfritt spårsystem eller ”slabtrack”, se exempel i figur 5.2. Detta
innebär att rälen monteras på en sammanhängande spårplatta av betong

Höghastighetsjärnvägen kommer att utformas med två spår mellan
Bollebygd och Borås, och dimensioneras för en hastighet på
320 kilometer/timme. På en sträcka av maximalt fem kilometer
genom Borås kan hastigheten sänkas till 230 kilometer/timme.
Höghastighetsjärnvägen kommer att utformas som ett separat system.
Ett separat system innebär att det inte kommer att finnas några
kopplingspunkter mellan Götalandsbanan och det övriga järnvägssystemet.
Eftersom hela höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm
inte kommer att byggas ut samtidigt finns möjlighet att, för delen mellan
Göteborg och Borås, provisoriskt ansluta till den befintliga stationen
i Borås. I de fall en provisorisk anslutning till befintlig station inte är
möjlig eller kostnadsmässigt rimlig att anlägga, byggs ny station på
höghastighetsjärnvägen även för utbyggnad av delen mellan Göteborg och
Borås.

Staplarna visar att tåget
stannar på stationen

För en mer ingående beskrivning av järnvägens funktion hänvisas till
samrådshandlingen.

Figur 5.1. Illustration som visar den mest troliga trafikeringen i dagsläget (Trafikverket 2015-12-02).

Anläggningens bredd inklusive trädsäkring
ca 45 m
Trädsäkrad zon
15 m

Anläggningens bredd
ca 15 m
Avstånd serviceväg
minst 10 m
Barriär- Spårmittspårmitt
5m

spårmitt
4,5 m

Fysisk barriär
Serviceväg

Figur 5.2. Foto över fixerat spår, även kallat ballastfritt spår eller slabtrack. Foto från 8 million
city.
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Figur 5.3. Exempel på sektion för dubbelspårig höghastighetsjärnväg med trädfri zon.

Höghastighetsjärnvägen ska vara tillgänglig för trafik 18 timmar och för
sex timmar sammanhängande underhåll varje dygn året om. Tidpunkterna
kan variera mellan olika platser längs höghastighetsjärnvägen. Normalt är
det trafik mellan klockan 06 och 24.
Samtliga korsningar med annan infrastruktur, såsom vägar, gång- och
cykelvägar samt järnvägar ska ske planskilt. Längs järnvägen ska det finnas
anslutning i form av serviceväg för drift och underhåll av järnvägen samt
för åtkomst för räddningstjänsten. Anslutningar ska finnas med högst
två kilometers mellanrum på vardera sidan av järnvägen. Längsgående
serviceväg kan på vardera sidan placeras inom den trädfria zonen och
anslutas till det omgivande vägnätet på lämpliga ställen. På strategiska
platser ska det även finnas utrymme för parkering, uppställning och
vändplatser för drift-, underhålls- och räddningsfordon.

Spårmittkantbalk,
ca 4 m

Spårmittspårmitt,
ca 4,5 m

Anläggningens bredd
ca 50 m

Säkerhetszon,
2,3 m

Kantbalk för
infästning
av bullerskärm
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Brobredd
ca 13 m

istället för på traditionell banöverbyggnad med ballast och slipers.
Järnvägen ska vara omgiven av en fysisk barriär i hela sin sträckning.
Barriären ska vara minst 2,5 meter hög och placerad på båda sidor.
Barriären kan utgöras av stängsel, bullerdämpande åtgärder eller dylikt
och ska placeras minst fem meter från närmaste spårmitt. På ömse sidor
om höghastighetsjärnvägen ska en trädfri zon på 15 meter ut från den
fysiska barriären finnas, för att förhindra att nedblåsta träd hamnar på
järnvägen.

Stannande
tåg

Passerande
tåg

Gångyta,
0,8
0,75mm

Figur 5.4. Exempel på sektion för dubbelspårig
höghastighetsjärnväg på bro.

Figur 5.5. Exempel på sektion för upphöjt stationsläge i Bollebygd.

Anläggningens bredd

cirka
80mm
ca 75

Passerande
tåg

Stannande
tåg

Bullerskärm

Figur 5.6. Exempel på sektion för station i markplan i Borås.
Figur 5.8 Illustration av höghastighetsjärnvägens styvhet (röd) i plan förhållande till
konventionell järnväg (blå) och motorväg (grön), baserat på rekommenderade radier.

Anläggningens bredd

cirka
80 m
m
ca 75

Passerande
tåg

Figur 5.9 Illustration av höghastighetsjärnvägens styvhet (röd) i höjdled i förhållande till
konventionell järnväg (blå) och motorväg (grön), baserat på rekommenderade vertikalradier
och lutningar.

Stannande
tåg

Figur 5.7. Exempel på sektion för station i upphöjt läge i Borås.
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Exempel på utformning av anläggningen
Utifrån de tekniska kraven har exempel på sektioner tagits fram för bland
annat markplan och bro, se figur 5.3 respektive 5.4. Järnvägsanläggningen
inklusive barriärer kommer att omfatta cirka 15 meter i bredd, vilket
tillsammans med den trädfria zonen uppgår till en bredd om cirka
45 meter. Där höghastighetsjärnvägen kommer att gå på bro blir brons
bredd cirka 13 meter. Vid hög bank kan järnvägsanläggningen komma att
bli bredare till följd av utbredning av på slänterna.

Stationer

Stationen vid Bollebygd förutsätts ha fyra spår och två sidoplattformar,
cirka 270 meter långa. Längden på sträckan där det behövs fler än två
spår är cirka 3-3,5 km. Bredden vid plattformarna kommer att vara cirka
50 meter, se figur 5.5. Stationen kan komma att placeras upphöjt så som
illustreras i figur 5.5, eller i markplan.

Stationen vid Borås förutsätts ha sex spår och två mittplattformar, cirka
420 meter långa. Längden för sträckan där fler än två spår behövs uppgår
till cirka 2,5 kilometer. På ömse sidor behövs cirka 1-1,5 kilometer för att
anpassa spåravståndet vid plattformarna till normalt spåravstånd. Total
längd blir således cirka 4,5-5,5 kilometer. Bredden vid plattformarna
kommer att vara cirka 80 meter, se figur 5.6 och figur 5.7. Stationen kan
antingen komma att placeras i markplan, se figur 5.6, eller i upphöjt läge,
se figur 5.7.
För information om, och exempel på, sektioner för tunnel och bibana
hänvisas till Samrådshandlingen.

Geoteknik
De tekniska krav som finns vad gäller spårgeometri medför att det kan
vara svårt att följa topografins förändringar. Detta kan i sin tur medföra
stora bankhöjder, höga konstruktioner eller djupa skärningar för
järnvägen. Bankhöjder, konstruktioner och skärningsdjup påverkar val och
omfattning av förstärkningsåtgärder. Topografin och grundförhållandena
innebär att övergångar mellan berg, fast mark eller morän, områden
med mossmark och organisk jord sker på korta sträckor. En kort
övergångssträcka mellan olika geotekniska förhållanden ställer särskilt
höga krav på förstärkningsåtgärder för att undvika sättningar.
Inom områden där järnvägen kommer att gå över partier med fast mark
kommer det troligen inte att krävas grundförstärkningar med hänsyn till
sättningar och stabilitet. Förstärkningsåtgärder måste dock utföras inom
områden där det förekommer torv och gyttja, det vill säga i svackor och
våtmarksområden. Förstärkning utförs generellt i dessa områden genom
urgrävning till fast botten och återfyllning med sprängsten. Vid stora
torvmäktigheter kan även pålning bli aktuellt.
Utmed vattendragen kan det lokalt förekomma områden som kan vara
känsliga ur stabilitetssynpunkt, vilket kan medföra åtgärder i form av
exempelvis urgrävning och återfyllning. Vattendragen kan också passeras
med brokonstruktioner, vilka pålgrundläggs med förborrning alternativt
med icke massundanträngande pålar.
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Framtida klimatförändringar kan komma att medföra
stabilitetsförändringar. Risk för skred och ras kan minskas genom
exempelvis erosionsskydd.

Berg- och tunnelteknik
Den huvudsakliga orienteringen på sprickzoner och sprickdalar inom
utredningsområdet är nordvästliga-sydöstliga samt nordöstliga-sydvästliga,
se mer i avsnitt 10.1 Geologi. Orienteringarna är förmånliga eftersom
höghastighetsjärnvägen kommer att gå i öst-västlig riktning och därmed
kommer att tvära dessa strukturer. I de lägen där en eventuell tunnel
tvärar en eller flera sprickzoner kan kompletterande förstärkningsåtgärder
krävas.
På grund av berggrundens omvandling i det geologiska segment som
området tillhör, har gnejserna ofta relativt dåliga hållfasthetsegenskaper.
Generellt lämpar sig bergmaterialet inom området som ballast till främst
förstärkningslager och underbyggnad.
För höghastighetsjärnvägen förutsätts dubbelspårstunnlar med en
tvärsnittsarea på 96 kvadratmeter. Motsvarande tvärsnittsarea för
enkelspårstunnel är 68 kvadratmeter. Större tvärsnittsareor kan bli
aktuellt bland annat som tryckreducerande åtgärd eller för anpassning till
icke trycktätade tåg, det vill säga tåg där den yttre konstruktionen inte är
tät. För stationsrum i berg och vid förekomst av spårväxlar i tunnel krävs
att arean för tunneltvärsnittet är betydligt större.
En tryckvåg uppstår när ett tåg färdas in i en tunnel. För att reducera
dessa tryckvågor finns flera möjliga åtgärder såsom luftschakt, ökad
tvärsnittsarea, tvärförbindelser mellan parallella tunnlar samt koniska och
perforerade tunnelpåslag.
För att klara höga vattennivåer krävs att tunnelpåslag och andra öppningar
till tunneln säkras för översvämning till en viss nivå för att vatten inte ska
rinna in. Framtida klimatförändringar kan medföra behov av högre nivåer
för översvämningssäkring av tunnlar.

Byggnadsverk
För nya byggnadsverk som anläggs längs höghastighetsjärnvägen är det
viktigt att beakta att tåg i höga hastigheter, över 200 kilometer/timmen,
ger en större dynamisk belastning på konstruktionen än vad tåg i lägre
hastigheter ger.
Det är viktigt att konstruktionens egenfrekvens inte sammanfaller med
frekvenser som tågen ger upphov till. En tyngre konstruktion är svårare
att få att börja svänga, excitera. Därför är betongkonstruktioner, som
väger mycket, ofta lämpliga. Det är även viktigt att konstruktionerna är
styva för att minska risken för svängningar och nedböjning, varför hög
konstruktionshöjd kan komma att bli aktuellt. Vindlaster på broar behöver
också beaktas då dessa kan ge upphov till utböjning och svängningar i
sidled. Särskilt gäller detta för broar som går över dalgångar och för broar
där skärmar sätts upp för att minska sidolasten av vind på tåget.
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Broarna kommer sannolikt att utföras i armerad betong. För längre broar,
med spännvidder över 20-25 meter, är spännarmerade konstruktioner mer
lämpliga. Grundläggning av broarna bedöms ske som plattgrundläggning,
alternativt pålgrundläggning.

Avvattning
Hantering av avvattning kommer att bli aktuell för anläggningens samtliga
delar. Då anläggningen i stora delar är en betongkonstruktion och på så
sätt utgör hårdgjord yta innebär det större avringning, större mängder
vatten att ta hand om, jämfört med konventionell järnväg.
Med tanke på tekniska krav för spårgeometri är det svårt att finna
optimala dragningar ur ett avvattningsperspektiv. Järnvägen passerar
sannolikt både skärningar, vattendrag, höjdpunkter, lågpunkter etcetera.
Avvattningssystem för avrinning från terräng och från spårområdet
behöver utformas på lämpligast sätt utifrån givna förutsättningar i varje
situation. Det kommer således sannolikt att bli aktuellt med bland annat
fördröjningsmagasin, diken, pumpstationer och infiltrationsytor med
hänsyn till kringliggande mark, mottagande recipienter, järnvägens
utförande och eventuellt mottagande befintliga ledningsnät.
Då framtida klimatförändringar förutspås medföra en ökad nederbörd
är det sannolikt att det befintliga dagvattensystemet inte kan klara den
belastning som kan komma. Detta kan generellt vara problematiskt
i urbana miljöer, som de tätbebyggda områdena av Borås, där
det finns många hårdgjorda ytor samt ont om ytor för ytterligare
fördröjningsmagasin. Det kommer således att ställas höga krav på
nyanläggning av system för omhändertagande av dagvatten från
höghastighetsjärnvägen. Hanteringen behöver anpassas för att klara
väldigt stora regnscenarion, både gällande effektiv avledning samt
omhändertagande, och fördröjning innan utlopp mot mottagande recipient.
Systemen måste utformas både för effektiv hantering och för att ha en stor
hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv.
Det är inte bara i urbana miljöer som det kommer att ställas höga krav
på omhändertagande av avvattning. Även på landsbygden finns krav att
anlägga hållbara och välanpassade system för dagvatten. Avledning och
fördröjning måste utformas med stor hänsyn till kringliggande terräng,
mottagande recipienter och en hållbar järnvägsanläggning. Till exempel
finns det risk att höga flöden kan orsaka erosionsskador vid utlopp till
vattendrag. Det kan även föreligga en risk för plötslig och kortvarig
överbelastning på sjöar och åar avseende bland annat tillrinnande
vattenmassor, föroreningar och näringsämnen om störtflöden tillåts
avrinna utan planering.

Inledning

Fokusområden
Var finner vi detaljerna som kan prägla höghastighetsjärnvägen? Vad
påverkar upplevelsen av anläggningen?

Detta avsnitt är en sammanfattning av ett kapitel som är gemensamt
för de tre gestaltningsprogram som tas fram för respektive deletapp för
höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås. I figur 5.10-5.12
kan övergripande gestaltningsprinciper för sträckan mellan Göteborg
och Borås ses. Här beskrivs delar och aspekter som ska hanteras på ett
likvärdigt sätt längs hela sträckan för att uppnå en väl sammanhållen
järnvägsanläggning med kontinuitet i gestaltningen. Kapitlet finns i sin
helhet i Gestaltningsprogrammet.

•

Exponerade delar av anläggningen som ses av många från omgivande
landskap eller stadslandskap

Gestaltningsmål

•

Områden med hög funktionell och rumslig komplexitet, till exempel
tunnelpåslag

•

Delar av anläggningen som man kommer nära och där kravet på
detaljeringsgrad ökar

•

Delar som det finns mycket av och som därför fångar ögat

Gestaltningen av den nya anläggningen har betydelse för hur
allmänhet och användare tar emot det nya infrastrukturslaget. För
höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås har följande
gestaltningsmål formulerats:
•

Höghastighetsjärnvägen, den nya generationen järnväg i Sverige, ska
utgöra ett stolt tillskott i infrastrukturnätet. Projektet ska genomsyras
av en hög ambitionsnivå i teknisk design och arkitektur.

•

Höghastighetsjärnvägen ska vara igenkänningsbar utmed hela sträckan
Göteborg till Borås, det ska finnas ett helhetstänk, en röd tråd genom
gestaltningen.

•

Järnvägsanläggningen ska vara förankrad i landskapet.
Höghastighetsjärnvägen ger nya geometrier med begränsade
möjligheter till kurvor i plan och profil. Inpassning i landskapet ska
göras med största möjliga omsorg.

•
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5.4 Gestaltning

I vissa fall har detaljerna större betydelse än i andra fall, där proportioner
blir viktigare för upplevelsen. I båda fallen är gestaltning av stor
vikt. Under arbetet med det övergripande gestaltningsprogrammet
har fokusområden identifierats där ett gemensamt förhållningssätt i
gestaltningen är viktig för att skapa en helhet:

De element och företeelser som ska omfattas av en övergripande
gestaltning beskrivs här. Ett visst mått av generalisering gäller för det
övergripande gestaltningsprogrammet, då delprojekten på sträckan är
i olika planeringsfaser. De principer som beskrivs kan behöva anpassas
till befintlig stadsmiljö och till andra känsliga områden, vilka identifieras
i landskapsanalyser och andra känslighetsanalyser inom respektive
delprojekt.
Figur 5.11. Gestaltningsförslag på lågbro (Källa: gestaltningsprogrammet för övergripande
gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås).

Anläggningens utformning ska skapa förutsättningar för goda
stationsmiljöer i samverkan med övriga aktörer. Gestaltningen ska
stödja ett hållbart resande.

Figur 5.10. Exempelbild för typsektion för hög skärning och bank (Källa:
gestaltningsprogrammet för övergripande gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås)

Figur 5.12. Gestaltningsförslag på högbro (Källa: gestaltningsprogrammet för övergripande gestaltningsprinciper sträckan Göteborg-Borås).
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6 Landskapsanalys
En landskapsanalys har genomförts för projektet. Följande avsnitt är en
sammanfattning av landskapsanalysen, för en mer ingående beskrivning
hänvisas till bilaga 1.

6.1 Syfte och metod
Syftet med landskapsanalysen är att ge en helhetsbild av landskapets
huvudsakliga innehåll, dess karaktär, egenskaper och värden. Analysens
viktigaste uppgift är att bidra till bättre lokalisering, utformning och
utförande av projektet. Resultatet av analysen anger landskapets tålighet
och vad som inte kan mistas utan att karaktären går förlorad. Detta är
värdefullt för den fortsatta planeringen. Här skapas förutsättningar för en
färdig anläggning som inte
bara gör så lite intrång som möjligt
befintlig
Vägi 27/40
Bollemiljö, utan även Nolån
bidrar till
att utveckla
eller
förstärka
kvaliteter,
såväl för
bygd
Sörån
trafikanten, som för de som vistas i landskapet.

Grunden till analysen kan delas upp i tre delar; att identifiera landskapets
ursprung, vad det är och består av idag, samt åt vilket håll det kan komma
att utvecklas. Dessutom är analysen av landskapet uppdelad i tre teman;
ekologiska strukturer, tidsdjup där historik och utveckling ingår, samt
landskapets form och rumslighet. En fördjupad analys av Borås beskrivs,
där staden i sin tur är uppdelad i olika karaktärsområden.
Avslutningsvis i detta avsnitt presenteras de sammanfattade
Väg 40 slutsatserna
som kan dras utifrån landskapsanalysen. Dessa är avsedda att dels
Borås
kommunicera en tydlig bild av vad analysen kommit fram till, och dels
vara ett avstamp som ger en tydlig koppling till gestaltningsprogrammet.
I gestaltningsprogrammet tas principiella riktlinjer för kommande
gestaltning fram, med utgångspunkt från landskapsanalysens
slutsatser.
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Bollebygd

Nolån

Nolån

Karaktärsområde
En unik del av landskapet med en egen identitet, historia och geografi.

6.2 Landskapets övergripande karaktär
Utredningsområdet utgör en del av regionens storskaliga
sprickdalslandskap, vilket kännetecknas av tydliga topografiska riktningar.
Åsar och dalar följer en, eller ibland flera riktningar, som orsakats av
svaghetszoner i berggrunden. Den uppodlade marken, bebyggelsen
och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna. Den dominerande
landskapstypen är skog, med en del inslag av ädellöv i områdets östra
del, men i övrigt barrdominerad. Landskapet är vattenrikt med sjöar och
vattendrag som följer böljande och ibland backiga dalgångar. Söder om
Bollebygd och längs Viskan bryter storskaliga dalgångar in som en lokal
landskapstyp. Dalgångarna har en nyckelroll i människans etablering i
N
10 km
Västra Götaland och Sverige, där fornlämningar visar på stort tidsdjup.
Vägnätet och bebyggelsen följer dalstråken och är ofta vattenanknutna. En
schematisk bild över landskapets övergripande karaktär kan ses i figur 6.1
och en illustrerad profil avspeglande ett snitt genom utredningsområdet i
figur 6.2.
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Ett område som har en viss generell uppbyggnad och därför kan förekomma på
flera olika ställen, till exempel slättlandskap.
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Landskapskaraktär är ett koncentrerat uttryck för samspelet mellan ett områdes
naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll samt
rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som präglar området och skiljer
det från omkringliggande landskap (Direktoratet for naturforvaltning, Norge.
2010).
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Landskapsanalysen är framtagen enligt Trafikverkets riktlinjer
(Trafikverket 2014-03 och 2012-04) och bygger på den helhetssyn på
landskap som förmedlas i den europeiska landskapskonventionen.
Metoden ger en möjlighet att fördjupa analysen genom att stegvis gå ner i
skala, från övergripande analyser som berör hela utredningsområdet, till
en uppdelning i karaktärsområden, och därefter en bedömning utifrån
kommande höghastighetsjärnväg.
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Området är rikt på myrar, våtmarker samt stora mossar. De stora öppna
mossarna är det närmaste vildmark man kan komma i dessa delar av
landet. De är exempel på ursprungliga och orörda landskap och är en
unik miljö. Barrskog, och i synnerhet granskog, täcker stora delar av
utredningsområdets yta. Ändå är antalet skyddsvärda barrskogsmiljöer
få, då stora delar utgör ensidiga planteringar med gran som är relativt
artfattiga. De högsta naturvärdena inom inventeringsområdet är istället
knutna till betesmarker, skogsområden och vattendrag. Här finns ängar
och betesmarker med rik flora, lövdungar med grova träd och sällsynta
kryptogamer samt värdefulla småbiotoper i form av åkerholmar, renar,
öppna diken och dammar. Även i ett internationellt perspektiv har
Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade stenmurslandskap få
motsvarigheter.
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Kulturhistoriska spår speglar människans brukande av, och förhållningssätt till landskapet över tid. Vid vattendragen har kvarnar anlagts och på
vattnet har timmer flottats, i skogsbygdens kuperade terräng har produkNtionsskog anlagts i höglägen medan dalarna däremellan använts för
jordbruk. Sjuhäradsbygdens variationsrika kulturlandskap består bland
annat av gårdsmiljöer, fornlämningar och områden som präglas av äldre
tiders textilindustri.
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Form och rumslighet
Skogsmark är den huvudsakliga landskapstypen inom utredningsområdet,
och denna skogsmark är i många fall tät och skapar därför en sluten
karaktär. Det är en viktig identitet i detta landskap. Även de många sjöarna
och andra små öppna landskapsrum i skogsmarken är av stor betydelse för
upplevelsevärdet då de genom sin öppenhet och småskalighet skiljer sig
från den omgivande skogsmarken och därmed förtydligar och ger variation
i dess slutna karaktär. Mycket framträdande i landskapet är Nolåns, Söråns
och Viskans dalgångar, som är de största öppna landskapsrummen inom
utredningsområdet. Sprickdalarnas stora skönhetsvärden, mjuka kupering
och meandrande åar tillsammans med dess öppenhet i förhållande till
skogsmarken är betydelsefulla karaktärer.

1.

2. Verksamheter eller gammal industri eller infrastruktur eller
externhandel
3. Centrumnära blandad bebyggelse
4. Blandad bebyggelse i ytterområden
Se figur 6.4 för geografisk placering av karaktärsområdena i Borås.

6.5 Bedömning

6.3 Karaktärsområden

Känslighet i landskapet

Landskapet inom utredningsområdet har delats in i åtta olika karaktärer:

2. Skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås

Känsligheten är analyserad utifrån ett antal effektbegrepp som utgår
från karaktärsbeskrivningens teman (ekologiska strukturer, tidsdjup,
samt form och rumslighet ) men presenteras tillsammans för att
uppnå en tvärsektoriell bedömning. Landskapets känslighet ligger
sammanfattningsvis i:

3. Sjölandskapet sydväst om Borås

•

En förändrad visuell karaktär där de öppna landskapsrummen samt
det småskaliga odlingslandskapet påverkas

•

Habitatförlust då landskapet innehåller vissa specifika habitat som är
känsliga för störning

•

Störda samband, där flöden och samband mellan olika platser i
landskapet är känsligt för införandet av nya barriärer.

1.

Nolåns och Söråns dalgång söder om Bollebygd

4. Viareds verksamhetsområde
5. Viskans dalgång söder om Borås
6. Rutplatålandskapet sydöst om Borås
7. Det böljande skogs- och odlingslandskapet öster och norr om Borås
8. Borås Stad
Se figur 6.3 för geografisk placering av karaktärsområdena.

6.4 Stadsanalys Borås
Borås har en lång bakgrund som handelscentrum och regional knutpunkt,
med en rik industrihistoria. Staden ligger i Viskans dalgång, omgiven av
stora sammanhängande grönområden med mindre samhällen och byar
spridda i landskapet. Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Sveriges
14:e största tätort med cirka 70 000 invånare.
Stadsstrukturen i Borås utgår från två olika rumsliga principer. Den ena
är att det finns en samlande kraft i det faktum att Borås är omgivet av
svårbebyggda åsar, vilket innebär att staden därmed inte kan breda ut sig i
samtliga riktingar. Det andra är att många stora trafikleder sammanstrålar
i stadens centrum. Trafiklederna bidrar till att splittra staden då de utgör
barriärer för de dagliga rörelsemönstren i staden. Industrin har fått ta stor
plats i stadens centrala delar. Vissa industriområden är inte längre i bruk
och står idag tomma och skapar mellanrum. I stadens brokiga struktur
med dess många funktioner ingår naturligtvis en mängd olika karaktärer
inom varje karaktärsområde. I stadsanalysen presenteras fyra olika
karaktärsområden:

20

Centrum

Känslighet i staden Borås
Staden är i sig en känslig struktur då den består av ett finmaskigt nät av
funktioner och samband. I Borås stad handlar det främst om en känslighet
för införandet av ytterligare barriärer då stadens stora infrastrukurleder
redan idag skapar både visuella och upplevda gränser som styr
rörelsemönster och möjligheter att ta sig mellan stadens olika delar. Den
småskaliga stadsstrukturen som återfinns i vissa delar av staden, med små
kvarter och främst relativt låga byggnader är känslig mot införandet av
nya storskaliga element. Stadens grönstruktur är viktig för den biologiska
mångfalden, men även för människans upplevelse av gröna värden. Här
råder alltså en känslighet för störning och negativ påverkan på stadens
parker och grönområden. Även de rörelsemönster som präglar vardagen
för stadens alla invånare och tillresta är känsliga för en störning eller
negativ påverkan. På vissa platser består, för staden, viktiga karaktärer
av så små områden eller element att en känslighet för en total utradering
uppstår. Exempelvis kan nämnas karaktären runt Simonsland och
Högskolan i Borås, där Skaraborgsvägen och Viskadalsbanan löper mellan
byggnaderna. Platsens storlek är begränsad men de värden som ryms
här, både i objekt men även sammanhangen dem emellan, är i princip
oersättliga.
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Utvecklingstendenser i landskapet
De pågående tendenserna som kan skönjas i landskapet idag kan lite grovt
delas in i tre teman. Det handlar om att det värdefulla odlingslandskapet
är beroende av fortsatt hävd för att inte växa igen och därmed förlora sin
karaktär och sitt värde. Det handlar om en allmän tendens att människor
i större grad använder sig av landskapet i rekreativt syfte, samt om att där
både Bollebygd och Borås planerar att växa.

Utvecklingstendenser i Borås
Staden har redan idag en hög in- och utpendling. Detta väntas öka,
och en förtätning och utveckling i kollektivtrafiknära lägen blir en
logisk följd. Denna tendens kan kopplas ihop med en önskan om att
läka ihop en splittrad stadsstruktur, där idag både infrastruktur och
verksamhetsområden skapar barriärer i staden.
Förutom en förtätningsutveckling inom staden, planeras även för
utbyggnad, främst i stadens södra och västra delar. Söder om Borås, längs
med Viskan planeras för ett eventuellt naturreservat.

Potential i landskapet
I landskapet finns många olika potentialer kopplade till olika områden.
Landskapet har en potential i att erbjuda en framtida resenär på
Götalandsbanan en positiv visuell upplevelse i form av vackra utblickar
vid Nolåns och Söråns dalgång, i sjölandskapet, samt vid Viskans
dalgång. För den som istället vistas i landskapet finns potential för fler
rekreationsformer och anläggningar.
De servicevägar som järnvägen kommer att medföra kan innebära
potential för skogsbruksnäringen då tillgången till skogen kan bli enklare.
Likaså kan servicevägarna under en snörik vinter innebära en välkommen
passage för vilt. På banvallarna kan nya ekologiska förutsättningar skapas,
och längs med järnvägen finns potential i att skapa biotoper för att knyta
samman till exempel ängsmark.
Med den nya järnvägen kommer också utbyggnadspotential i Bollebygd om
ett nytt stationsläge blir verklighet där.

Potential i staden
Borås har en potential att förtätas tack vare de många före detta
verksamhetsområden som idag står tomma. Dessa områden kan också
vara tåliga för ett storskaligt järnvägstillägg, då de innehåller storskaliga
strukturer idag. Vissa gamla industribyggnader kan också användas i den
samtida stadsbyggnaden, men då med nya funktioner. Likaså kan det
urbana vattenrummet utvecklas för att skapa rekreativa möjligheter.
I vissa områden kan den spretighet som uppstår med många olika element
(såsom en ny järnväg) göras till en kvalitet med omsorgsfull planering,
då det redan idag finns ett myller av element i staden. På andra håll
kan förutsättningar skapas för sammanfogning av stadsstrukturen med
stationsläge och passager vid en ny järnväg.

Götsered
Götsered

Öndered
Öndered

Vä
Vägg 42
42

g
Vä
Väg 42

6 LANDSKAPSANALYS

an
Ä
Ällvvss
bboorr
ggssbb
aannaa
nn

sba
n
org
Älvs
b

Ekås

Ekås

Viskan

EbbaredEbbared

Viskan

Tosseryd
Tosseryd

40

g
Vä

40

Borås
Borås

Hestra Hestra

Lundaskog
Lundaskog

40

g
Vä

V
Väägg 4411

Väg 41

g
Vä

Borås
Borås

40

Pickesjön
Pickesjön
Gångheste
Gångr hester

Viared Viared
Kus
t

Vis
k

ada

lsb
a

nan
V
Viiss
kkaadd
aallss
bbaann
aann

Väg 27 Väg 27

SenåsaSenåsa

Ku
till k st till k
ustb
u
a n a s tb a n a n
n

SlätthultSlätthult

Råslätt Råslätt
Funningen
Funningen

Teckenförklaring
Teckenförklaring
Karaktärsområden
Karaktärsområden
Utredningsområde
Utredningsområde
CentrumCentrum
Verksamheter/gammal
Verksamheter/gammal
industri/infrastruktur
och externhandel
industri/infrastruktur
och externhandel
Centrumnära
bebyggelse
Centrumnära
blandadblandad
bebyggelse
bebyggelse
i ytterområdena
BlandadBlandad
bebyggelse
i ytterområdena

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4
km

km

© Lantmäteriet,
Geodatasamverkan
© Lantmäteriet,
Geodatasamverkan
Figur 6.4. Karaktärsområden i Borås.
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6.6 Slutsatser
landskapsanalys

Område 1, Nolåns och Söråns
dalgång söder om Bollebygd

Område 2, Skogslandskapet
mellan Bollebygd och Borås

Område 3, Sjölandskapet sydväst
om Borås

Utredningsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

•

Storskaligt sprickdalslandskap med topografisk
variation.

•

Skog, slingrande åar, öppen odlingsmark, spridd
bebyggelse.

•

Värdefull våtmark och produktionsskog.

•

Våtmarksmosaik, skog, sjöar, bebyggelse vid
sjöarna.

Lång odlingstradition. Idag rekreation. Kan komma
att bebyggas.

Värdefullt odlingslandskap vid Upptröst.

Stora skogsområden, främst granskog.

•

•

•

•

•

Stor variation i topografi och mellan öppna och
slutna rum som skapar ett vackert landskap.

•

Mossar, våtmarker, åar och sjöar.

Slutet skogslandskap, något mer öppet i områdets
södra delar.

•

Lång odlingstradition och höga rekreativa värden.

•

Bollebygds tätort i väst och Borås i öst.

•

Tydligt sprickdalslandskap.

Utredningsområdet

Slutsatser
•

•

•
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Öppna landskapsrum samt det småskaliga
odlingslandskapet påverkas starkt av visuella tillägg
i form av nya tillägg i stor skala exempelvis en
höghastighetsjärnväg.

•

•

Väg 40 och Kust till kust-banan utgör visuella och
fysiska barriärer.

Slutsatser
•

I landskapet finns vissa specifika habitat och
miljöer som är känsliga för störning, exempelvis i
området vid Upptröst och vid Viskan.
Flöden och samband mellan olika platser i
landskapet är känsliga för införandet av nya
barriärer.

Tydliga rum: högt liggande skog och lågt liggande,
öppen dalgång.

•

Det småskaliga jordbruket är känsligt både
för fragmentering samt för införandet av stora
element. En fragmentering av det befintliga
jordbruket kan komma att påskynda den redan
pågående processen av igenväxning av de öppna
betesmarkerna. De är beroende av fortsatt hävd för
att bevara sina biologiska och upplevelsemässiga
kvaliteter.
Förutom igenväxning är en annan tendens i
landskapet att Bollebygd växer och vill bygga ut i
dalgången, i anslutning till en ny station.

•

Infrastrukturen är redan idag en barriär i
dalgången och området är känsligt för införandet av
ytterligare barriärer.

•

Dalgången har en stark rumslig karaktär med långa
siktlinjer som bör beaktas vid eventuellt införande
av ytterligare infrastrukturelement.

•

Ur ett resandeperspektiv finns en potential för
vackra utblickar ut över dalgången. För den som
vistas i landskapet kan en väl gestaltad bro bli ett
intressant visuellt tillägg.
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•

Väg 40 dominerar vägnätet och utgör en visuell och
fysisk barriär.

Slutsatser
•

En störning av det befintliga skogsbruket kan leda
till sämre möjligheter att bruka marken och möjlig
konflikt med regionala ekonomiska intressen. Men
de servicevägar som järnvägen medför kan också
förbättra för skogsbruket.

•

Odlingslandskapet i områdets södra del är känsligt
för en förändrad visuell karaktär.

•

Vid mossar och våtmarker finns en känslighet för
habitatförlust samt störning.

•

Här finns idag måttliga rekreationsmöjligheter,
som antas kvarstå på samma nivå som idag.

•

Högre bullernivåer i framtiden till följd av ökad
trafikmängd på väg 40.

•

Förutom vid Upptröst och de övriga
kulturlandskapen har detta landskap
upplevelsemässigt relativt måttliga värden.

•

Ur ett resenärsperspektiv finns potential för vackra
utblickar vid dalgångar, sjöar och öppna mossar
samt en dynamisk rytm mellan slutna skogsrum
och öppna sjöar och våtmarker.

Slutsatser
•

Landskapet är känsligt för element som
kontrasterar med dess småskaliga ”flikighet”, dess
variation, samt tillkommande element vid de långa
siktlinjerna i de öppna sjörummen. Här finns även
en del störningskänslig naturmark.

•

Här finns en känslighet för störda samband,
avseende rekreation, befintlig gårdsstruktur,
landlevande djur men även ekologiska samband
mellan sjöar och våtmarker. Järnvägen kan även
skapa förutsättningar för nya ekologiska samband.

•

Här råder en utbyggnadstendens genom den nya
väg 27 och Borås planer på ytterligare utbyggnad
söderut samt en exploatering vid Viared. Detta
kan bland annat leda till ökat buller, samt intrång i
landskapet, men kan även utgöra en potential då ett
högre användande av landskapet i rekreativt syfte
kan ge underlag för en positiv landskapsutveckling.

•

Ur ett resenärsperspektiv finns en potential för
vackra utblickar vid dalgångar, sjöar och öppna
mossar, samt en dynamisk rytm mellan slutna
skogsrum och öppna sjöar och våtmarker.

Område 5, Viskans dalgång
söder om Borås

Område 6, Rutplatålandskapet
sydöst om Borås

Område 7, Det böljande skogsoch odlingslandskapet öster och
norr om Borås

Karaktärsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

•

Verksamhetsområde med räta vinklar, långa
fasader, storskalig bebyggelse, öppna rum och
långa siktlinjer.

•

•

Skog i väster, hedmark i öster, Viskan
däremellan.

Gammalt militärt övningsområde. Idag viktigt för
rekreation.

Tydligt att ekonomiska och praktiska faktorer
gått före en anpassning till det omgivande
landskapet.

•

Tydliga rum: högt liggande skog, slingrande å och
öppen hedmark med stora naturvärden.

•

Litet kulturlandskap vid Ryssnässtugan.

•

•

Ett fågelrikt område vid flyplatsen.

Varbergsvägen utgör en barriär i nord-sydlig
riktning och väg 27 en barriär i öst-västlig
riktning.

•

Slutsatser
•

•

•

•

•

Fågellokalen vid Borås flygplats är känslig för
habitatförlust.
Den sista biten odlingsmark med större tidsdjup
vid Ryssnässtugan är känslig för ingrepp
då det kan leda till en total utradering av
odlingsmarken.

•

Slutsatser
•

Förflyttning av verksamheter kan leda till
konflikter med ekonomiska intressen.

•

I takt med att Viared växer kommer troligen
de upplevelsemässiga värdena i landskapet att
minska.

•

Den hårt exploaterade karaktären i Viared
står i skarp kontrast mot det intilliggande
sjölandskapet, och kan med storskaliga
visuella tillägg komma att dominera även detta
karaktärsområde.

Naturvärden med flertalet rödlistade arter vid
Osdal-Bråt.

•

•

Sociala och rekreativa samband kan störas.
Infrastrukturen är redan idag en barriär väster
om dalgången och i områdets norra del och
området är således känsligt för införandet av
ytterligare barriärer.
Området har en stark rumslig karaktär som är
känslig för förändring.

•

Lövskog, barrskog, hagmark, odlingslandskap,
bäckar.

•

Tydligt rutplatålandskap.

•

Stort tidsdjup vid odlingslandskapen.

•

Naturreservat med flertalet rödlistade arter.

•

Slutna rum i skogen och öppningar längs med
sprickdalarna. I dem finns landskapets största
värden och där finns också befintlig infrastruktur.

Ur ett resenärsperspektiv finns här möjlighet till
vackra utblickar och en stämningsfull upplevelse
av Viskan som angett många av förutsättningarna
för detta landskap och kulturen.

Stora sammanhängande lövskogar, öppen
odlingsmark med stort tidsdjup.

•

Slutna skogsrum, öppna odlingslandskap.

•

Inte lika tydlig topografi som i flera av de andra
delområdena och färre vattendrag.

Slutsatser
•

Stora sammanhängande skogsområden och
odlingsmarker som är känsliga för fragmentering.
Området är även känsligt för införandet av
ytterligare barriärer.

•

Detta landskap innehåller några av de få
områden i regionen som är ostörda av buller och
kan därför hysa arter som är känsliga för störning
och har ett rekreativt värde.

•

Goda rekreativa möjligheter samt potential för
ökat rekreationsanvändande.

•

Måttlig utveckling på grund av att denna del
ligger österut, Borås Stad planerar att växa
västerut.

•

En pågående process är igenväxning av de
öppna betesmarkerna. De är beroende av
fortsatt hävd för att bevara sina biologiska och
upplevelsemässiga kvaliteter.

•

Högre bullernivåer i framtiden till följd av ökad
trafikmängd på väg 40.

Slutsatser
•

Landskapets byggstenar är anpassade till
rutplatåstrukturen. Området har en stark rumslig
karaktär som är känslig för förändring.

•

Här finns måttliga rekreationsmöjligheter, som
antas kvarstå på samma nivå som idag.

•

Måttlig utveckling kan antas på grund av att
denna del ligger österut, och Borås Stad planerar
att växa västerut. Högre bullernivåer i framtiden
till följd av ökad trafikmängd på väg 27 och väg
41.

I de norra delarna vill Borås Stad bygga ut. I
de södra delarna planerar Borås Stad för ett
kommunalt naturreservat.
Det finns potential för mer rekreation i området,
om staden växer åt sydväst (mot nya väg 27).
Samtidigt innebär detta ökad konkurrens om
utrymme.

•

•

En pågående process är igenväxning av de
öppna betesmarkerna. De är beroende av
fortsatt hävd för att bevara sina biologiska och
upplevelsemässiga kvaliteter.

•

Landskapets främsta värden ligger samlade i de
södra sprickdalarna.

6 LANDSKAPSANALYS

Område 4, Viareds
verksamhetsområde
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6 LANDSKAPSANALYS

6.7 Slutsatser stadsanalys

Område 1, Centrum

Område 2, Verksamheter/ gammal industri /
infrastruktur / externhandel

Karaktärsområdet sammanfattat :

Karaktärsområdet sammanfattat:

Borås Stad

Borås Stad sammanfattat:
•

Staden uppbyggd längs med Viskan, i dess dalgång.

•

Uppskjutande åsar styr möjlig utbyggnad samt sätter grön prägel på
staden.

•

Stadens utbyggnad har skett i årsringar.

•

Infrastruktur och nedlagd industri har skapat många mellanrum i
staden.

•

Slutsatser
•

•
•

•

•

24

Redan idag skapar de stora infrastrukurlederna och de endast delvis
aktiva verksamhetsområdena stora barriärer i staden. Följaktligen är
staden känslig för ytterligare barriärskapande element.
Livet i staden är känsligt för störning och det är viktigt att en störning
endast sker med ett tydligt positivt mål i sikte.
Stadens gröna värden är så pass viktiga för livet i staden att
förändringar som innebär en förlust av habitatrika platser är en stor
förlust för hela staden.
Som medelstor svensk stad består Borås främst av en småskalig
bebyggelsestruktur, vilken är känslig för införandet av nya storskaliga
element.

•

Rutnätsstrukturens raka gator och slutna kvarter möter Viskans
meandrande vattenrum.

•

Värdefulla torg och parker.

•

Trafiknod.

•

Småskaligt.

Slutsatser
•

Staden består av ett finmaskigt nät av olika funktioner och olika
rörelsemönster som är upprättade utefter dessa. Det skapar en
känslighet för en omvandling av stadens struktur.

•

Vissa objekt och små områden är av stor vikt för stadens karaktär. Om
de försvinner kan hela karaktärer utraderas. Exempelvis Stadsparken
och Simonsland.

•

Borås stad har stor både ut- och inpendling, vilken bedöms fortsätta att
stiga.

•

Staden växer huvudsakligen åt sydväst.

•

En framtida utveckling av staden bör verka för att läka den splittrade
stadsstrukturen och inte skapa ytterligare barriärer, samt att hålla kvar
kontakten gentemot det omgivande landskapet.

Stadens ursprungliga centrum och än i dag finns här viktiga funktioner
som Högskolan i Borås och centralstationen.

•

•

Viskan och parkerna är viktiga gröna och blå rum både för människor
och djurlivet. Det finns en stor potential att driva en utveckling mot
ett vattenrum med kvaliteter såsom större tillgänglighet och urban
rekreation.
I centrum rör sig många människor varje dag. Ingrepp som förändrar
struktur får en stark påverkan på rörelsemönster och möjligheten till
en levande stad.
Området består av ett tätt vägnät och en småskalig struktur, vilket gör
det känsligt för storskaliga tillägg. Detta är stadens symboliska kärna
och innehar en lång rad funktioner som bär stadslivet. En förändring
av områdets karaktär får långtgående konsekvenser för hela staden.
Här finns stora värden på en mycket liten yta. Stora ingrepp kan
innebära att hela karaktären utraderas.
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•

Storskaligt med linjära strukturer.

•

Stort tidsdjup och symbolvärde i vissa objekt knutna till stadens
industriella arv.

•

Viskan och Lillån flyter genom stora delar av området. Tillgängligheten
till vattendragen är dock begränsad.

•

Knalleland bär funktionen av ett andra centrum.

Slutsatser
•

Vissa objekt bär på stora värden knutna till stadens industriella arv.
Försvinner dessa kan kopplingen till stadens historia försvagas.
Exempelvis kan nämnas Åkerlunds bomullsspinneri, som tidigare
rymde Borås textilmuseum.

•

Borås fungerar idag enligt de befintliga trafikförutsättningarna. En
omstrukturering av dessa innebär en förändring i rörelsemönster.

•

Här finns stora områden som står tomma eller oanvända. På dessa kan
staden växa, genom till exempel förtätning med bostadshus eller nya
verksamheter. Alternativt kan den nya järnvägen förläggas hit. Det är
ett karaktärsområde som är tåligt för storskaliga tillägg, då området
redan innefattar storskaliga element.

Område 4, Blandad bebyggelse i ytterområden

Karaktärsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

•

Blandad bostadsbebyggelse från olika epoker och småhus blandat med
flerfamiljshus. Stort inslag av folkhemsbebyggelse.

•

Blandad bostadsbebyggelse från olika epoker och småhus blandat med
flerfamiljshus. Till viss del större och mer regelbunden kvartersstruktur
än i föregående delområde.

•

Slingrande kvartersstruktur som följer topografin.

•

•

Grönstruktur i topografins hög- och låglägen.

Få parker och grönområden inom de bebyggda områdena men god
tillgång till de stora grönområden som tar vid där bebyggelsen tar slut.

•

Nära innerstaden men på många håll avskuret av stora trafikleder.

•

Ligger något högre än de centrala delarna av staden.

Slutsatser
•

Förekomsten av flera högvärdiga grönområden gör området känsligt
för en störning av de habitat som de innehåller.

•

Både kvartersstrukturen och storleken på fastigheterna är småskaliga
med en lummig och lugn karaktär, vilket gör området känsligt för
införandet av storskaliga element. Vissa bärande karaktärselement är
så pass små att införandet av ny infrastrukturanläggning kan innebära
en utradering av dessa.

•

De vardagliga rörelsemönstren inom, och till och från områdena, är
känsliga för införandet av andra strukturer.

•

Här finns potential i att knyta stadsdelarna väster om järnvägen
bättre till resten av staden med hjälp av en bättre förbindelse till
centrum, exploatering på mark som idag står oanvänd, samt bättre
vattenkontakt. Här finns även en potential att göra spretigheten till en
kvalitet och att skapa en ny spännande karaktär med minskad störning
från infrastrukturen.

6 LANDSKAPSANALYS

Område 3, Centrumnära blandad bebyggelse

Slutsatser
•

Både kvartersstrukturen och storleken på fastigheterna är småskaliga,
vilket gör området känsligt för införandet av storskaliga element.

•

De vardagliga rörelsemönstren inom, och till och från områdena, är
känsliga för införandet av andra strukturer. Eftersom dessa områden
redan ligger separerade från innerstaden skulle ytterligare barriärer
förstärka detta förhållande ytterligare.

•

Vid en eventuell omstrukturering kan olika bostadsområden falla
eller stiga i popularitet med förfall eller bättre omhändertagande som
konsekvens.
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7 ALTERNATIV

Identifiering av stationslägen

7 Alternativ
I detta kapitel beskrivs de alternativa korridorer som studerats och
processen för framtagande av desamma. Kapitlet inleds med en
beskrivning av processen, följt av ett avsnitt per steg i processen. Sist i
kapitlet redovisas nollalternativet som ligger till grund för jämförelsen i
konsekvensbeskrivningarna i kapitel 11.

7.1 Process för framtagande av
korridorer
Framtagande av korridorer har genomförts i en stegvis process. Steg ett
omfattar förutsättningar för lokalisering, steg två omfattar bortval av
alternativ och steg tre framtagning av korridorer, se figur 7.1. Arbete har
i praktiken genomförts som en iterativ process. Allteftersom fördjupad
kunskap inhämtats har arbetet successivt kunnat drivas framåt.
Utifrån sammanställning av befintligt underlagsmaterial togs först grova
korridorer fram, därefter har fördjupade inventeringar och skisser tagits
fram och utifrån detta har korridorgränser successivt justerats och
alternativ sorterats bort.
Fokus i arbetet med framtagande av korridorer har varit att så långt
som möjligt säkerställa järnvägens funktion och att krav på restid
och tillgänglighet kan uppfyllas med minsta möjliga intrång och
omgivningspåverkan. Samtidigt har ändamål och projektmål beaktats.
Arbetet har stämts av mot dessa under den iterativa processen för att
studerade korridorer, utifrån dess respektive förutsättningar, ska bidra till
så hög måluppfyllelse som möjligt.

Förutsättningar för lokalisering
Det första steget utgör identifiering av möjliga stationslägen, kopplingar
till angränsande etapper och områden med mycket stora och stora värden.
Med utgångspunkt i den samlade bilden av ovanstående aspekter har
områden valts bort som bedöms vara olämpliga för lokalisering av ny
höghastighetsjärnväg alternativt inte innebära några fördelar, jämfört med
kvarvarande områden.

Förutsättningar för
lokalisering
Identifiering av stationslägen, kopplingar till
angränsande etapper och områden med
mycket stora och stora värden samt bortval
av områden för fortsatta studier.

För identifiering av möjliga stationslägen har utredningsområdet,
tillsammans med krav för den nya höghastighetsjärnvägen, förutsättningar
från tidigare utredningar och kommunernas utbyggnadsplaner,
analyserats. Utifrån analyserna har principiella stationslägen tagits fram
som under den iterativa processen blivit mer och mer precisa.

Till följd av att höghastighetsjärnvägen kommer att vara mycket rak
kommer det inte att vara möjligt att undvika samtliga identifierade
områden.

Identifiering av kopplingar till angränsande etapper

Bortvalda områden

Deletappen Bollebygd-Borås angränsas av deletapper längs
Götalandsbanan, både i väster och i öster. De angränsande deletapperna
har kommit olika långt i sina respektive utredningsskeden. Utifrån
detta har möjligheter och begränsningar för korridorer inom deletappen
Bollebygd-Borås analyserats. Möjligheterna och begränsningar har
preciserats under processen och på så sätt har korridorerna kunnat
avgränsats mer och mer.

Identifiering av områden med mycket stora respektive
stora värden
Utredningsområdet har analyserats för att identifiera områden med
mycket stora respektive stora värden.
Mycket stora respektive stora bevarandevärden har identifierats utifrån
genomförd naturvärdesinventering och kulturarvsanalys. Stöd har även
tagits i framtagen landskapsanalys. Mycket stora bevarandevärden har
getts områden med högsta naturvärde enligt naturvärdesinventeringen,
respektive mycket högt kulturhistoriskt värde enligt kulturarvsanalysen.
Därtill har kyrkogårdar och byggnadsminnen getts mycket stora
värden. Stora bevarandevärden har på samma sätt getts områden
med högt naturvärde enligt naturvärdesinventeringen respektive högt
kulturmiljövärde enligt kulturarvsanalysen, se figur 7.2.
Mycket stora, respektive stora, värden ur ett samhällsfunktionellt
perspektiv har identifierats utifrån områdens, verksamheters eller
byggnaders funktion och dess vikt för Bollebygd respektive Borås. Dessa
områden har pekats ut för att så långt det är möjligt kunna ta hänsyn till

Bortval av alternativ

Framtagande av korridorer

Alternativ som bedöms vara orimliga utifrån
genomförbarhet eller omgivningspåverkan,
alternativt inte innebära några fördelar
jämfört med kvarvarande alternativ, har
valts bort.

Inom det kvarvarande området har
korridorer tagits fram utifrån olika
lokaliseringar för specifika passager.

Mål

Figur 7.1. Process för framtagande av korridorer.
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dem vid avgränsning av korridor. Detta avser passage med påverkan på
markytan, vilket innebär att passage i bergtunnel förbi dessa områden inte
kräver särskild hänsyn.
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Utifrån identifierade stationslägen, kopplingar till angränsande
etapper och områden med mycket stora och stora värden har en
samlad bild av utredningsområdets förutsättningar skapats. Baserat
på denna bild har olika områden identifierats som inte är möjliga att
nå spårgeometriskt, eller som bedöms vara olämpliga för lokalisering
av ny höghastighetsjärnväg alternativt inte bedöms innebära några
fördelar, i jämförelse med kvarvarande områden. Dessa områden
har valts bort för lokalisering av korridorer och har inte studerats
vidare. Detta har resulterat i ett kvarvarande område för lokalisering av
höghastighetsjärnvägen. Inom detta område har ytterligare områden valts
bort för påverkan på markytan, vilket innebär att endast passage i tunnel
förbi dessa fortsatt är möjligt.

Bortval av alternativ
Utifrån genomförd analys av det kvarvarande området och studier av olika
tekniska lösningar har de alternativ som bedöms orimliga att utreda vidare
valts bort. Vissa av dessa har valts bort med hänsyn till att de inte bedöms
vara genomförbara, alternativt medföra för stor påverkan på områden med
mycket stora eller stora värden, alternativt inte innebära några fördelar
jämfört med kvarvarande alternativ.
Bortval av alternativ har skett baserat på en utvärdering utifrån följande
aspekter:
•

restidskrav för olika tågtyper
–– gena sträckningar
–– hastighetsstandard

•

lokalisering av stationsläget
–– krav för möjlig bytestid
–– kopplingar till lokal och regional kollektivtrafik

•

tillgänglighet för samtliga transportslag

•

tekniska parametrar med fokus på genomförande
––
––
––
––
––
––

spårgeometri
geoteknik
hydrogeologi
byggnadsverk
berg- och tunnelteknik
arbetsmiljö

Område 4, Blandad bebyggelse i ytterområden

Karaktärsområdet sammanfattat:

Karaktärsområdet sammanfattat:

•

Blandad bostadsbebyggelse från olika epoker och småhus blandat med
flerfamiljshus. Stort inslag av folkhemsbebyggelse.

•

Blandad bostadsbebyggelse från olika epoker och småhus blandat med
flerfamiljshus. Till viss del större och mer regelbunden kvartersstruktur
än i föregående delområde.

•

Slingrande kvartersstruktur som följer topografin.

•

•

Grönstruktur i topografins hög- och låglägen.

Få parker och grönområden inom de bebyggda områdena men god
tillgång till de stora grönområden som tar vid där bebyggelsen tar slut.

•

Nära innerstaden men på många håll avskuret av stora trafikleder.

•

Ligger något högre än de centrala delarna av staden.

Slutsatser
•

Förekomsten av flera högvärdiga grönområden gör området känsligt
för en störning av de habitat som de innehåller.

•

Både kvartersstrukturen och storleken på fastigheterna är småskaliga
med en lummig och lugn karaktär, vilket gör området känsligt för
införandet av storskaliga element. Vissa bärande karaktärselement är
så pass små att införandet av ny infrastrukturanläggning kan innebära
en utradering av dessa.

•

De vardagliga rörelsemönstren inom, och till och från områdena, är
känsliga för införandet av andra strukturer.

•

Här finns potential i att knyta stadsdelarna väster om järnvägen
bättre till resten av staden med hjälp av en bättre förbindelse till
centrum, exploatering på mark som idag står oanvänd, samt bättre
vattenkontakt. Här finns även en potential att göra spretigheten till en
kvalitet och att skapa en ny spännande karaktär med minskad störning
från infrastrukturen.

6 LANDSKAPSANALYS

Område 3, Centrumnära blandad bebyggelse

Slutsatser
•

Både kvartersstrukturen och storleken på fastigheterna är småskaliga,
vilket gör området känsligt för införandet av storskaliga element.

•

De vardagliga rörelsemönstren inom, och till och från områdena, är
känsliga för införandet av andra strukturer. Eftersom dessa områden
redan ligger separerade från innerstaden skulle ytterligare barriärer
förstärka detta förhållande ytterligare.

•

Vid en eventuell omstrukturering kan olika bostadsområden falla
eller stiga i popularitet med förfall eller bättre omhändertagande som
konsekvens.
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7 ALTERNATIV

Identifiering av stationslägen

7 Alternativ
I detta kapitel beskrivs de alternativa korridorer som studerats och
processen för framtagande av desamma. Kapitlet inleds med en
beskrivning av processen, följt av ett avsnitt per steg i processen. Sist i
kapitlet redovisas nollalternativet som ligger till grund för jämförelsen i
konsekvensbeskrivningarna i kapitel 11.

7.1 Process för framtagande av
korridorer
Framtagande av korridorer har genomförts i en stegvis process. Steg ett
omfattar förutsättningar för lokalisering, steg två omfattar bortval av
alternativ och steg tre framtagning av korridorer, se figur 7.1. Arbete har
i praktiken genomförts som en iterativ process. Allteftersom fördjupad
kunskap inhämtats har arbetet successivt kunnat drivas framåt.
Utifrån sammanställning av befintligt underlagsmaterial togs först grova
korridorer fram, därefter har fördjupade inventeringar och skisser tagits
fram och utifrån detta har korridorgränser successivt justerats och
alternativ sorterats bort.
Fokus i arbetet med framtagande av korridorer har varit att så långt
som möjligt säkerställa järnvägens funktion och att krav på restid
och tillgänglighet kan uppfyllas med minsta möjliga intrång och
omgivningspåverkan. Samtidigt har ändamål och projektmål beaktats.
Arbetet har stämts av mot dessa under den iterativa processen för att
studerade korridorer, utifrån dess respektive förutsättningar, ska bidra till
så hög måluppfyllelse som möjligt.

Förutsättningar för lokalisering
Det första steget utgör identifiering av möjliga stationslägen, kopplingar
till angränsande etapper och områden med mycket stora och stora värden.
Med utgångspunkt i den samlade bilden av ovanstående aspekter har
områden valts bort som bedöms vara olämpliga för lokalisering av ny
höghastighetsjärnväg alternativt inte innebära några fördelar, jämfört med
kvarvarande områden.

Förutsättningar för
lokalisering
Identifiering av stationslägen, kopplingar till
angränsande etapper och områden med
mycket stora och stora värden samt bortval
av områden för fortsatta studier.

För identifiering av möjliga stationslägen har utredningsområdet,
tillsammans med krav för den nya höghastighetsjärnvägen, förutsättningar
från tidigare utredningar och kommunernas utbyggnadsplaner,
analyserats. Utifrån analyserna har principiella stationslägen tagits fram
som under den iterativa processen blivit mer och mer precisa.

Till följd av att höghastighetsjärnvägen kommer att vara mycket rak
kommer det inte att vara möjligt att undvika samtliga identifierade
områden.

Identifiering av kopplingar till angränsande etapper

Bortvalda områden

Deletappen Bollebygd-Borås angränsas av deletapper längs
Götalandsbanan, både i väster och i öster. De angränsande deletapperna
har kommit olika långt i sina respektive utredningsskeden. Utifrån
detta har möjligheter och begränsningar för korridorer inom deletappen
Bollebygd-Borås analyserats. Möjligheterna och begränsningar har
preciserats under processen och på så sätt har korridorerna kunnat
avgränsats mer och mer.

Identifiering av områden med mycket stora respektive
stora värden
Utredningsområdet har analyserats för att identifiera områden med
mycket stora respektive stora värden.
Mycket stora respektive stora bevarandevärden har identifierats utifrån
genomförd naturvärdesinventering och kulturarvsanalys. Stöd har även
tagits i framtagen landskapsanalys. Mycket stora bevarandevärden har
getts områden med högsta naturvärde enligt naturvärdesinventeringen,
respektive mycket högt kulturhistoriskt värde enligt kulturarvsanalysen.
Därtill har kyrkogårdar och byggnadsminnen getts mycket stora
värden. Stora bevarandevärden har på samma sätt getts områden
med högt naturvärde enligt naturvärdesinventeringen respektive högt
kulturmiljövärde enligt kulturarvsanalysen, se figur 7.2.
Mycket stora, respektive stora, värden ur ett samhällsfunktionellt
perspektiv har identifierats utifrån områdens, verksamheters eller
byggnaders funktion och dess vikt för Bollebygd respektive Borås. Dessa
områden har pekats ut för att så långt det är möjligt kunna ta hänsyn till

Bortval av alternativ

Framtagande av korridorer

Alternativ som bedöms vara orimliga utifrån
genomförbarhet eller omgivningspåverkan,
alternativt inte innebära några fördelar
jämfört med kvarvarande alternativ, har
valts bort.

Inom det kvarvarande området har
korridorer tagits fram utifrån olika
lokaliseringar för specifika passager.

Mål

Figur 7.1. Process för framtagande av korridorer.
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dem vid avgränsning av korridor. Detta avser passage med påverkan på
markytan, vilket innebär att passage i bergtunnel förbi dessa områden inte
kräver särskild hänsyn.
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Utifrån identifierade stationslägen, kopplingar till angränsande
etapper och områden med mycket stora och stora värden har en
samlad bild av utredningsområdets förutsättningar skapats. Baserat
på denna bild har olika områden identifierats som inte är möjliga att
nå spårgeometriskt, eller som bedöms vara olämpliga för lokalisering
av ny höghastighetsjärnväg alternativt inte bedöms innebära några
fördelar, i jämförelse med kvarvarande områden. Dessa områden
har valts bort för lokalisering av korridorer och har inte studerats
vidare. Detta har resulterat i ett kvarvarande område för lokalisering av
höghastighetsjärnvägen. Inom detta område har ytterligare områden valts
bort för påverkan på markytan, vilket innebär att endast passage i tunnel
förbi dessa fortsatt är möjligt.

Bortval av alternativ
Utifrån genomförd analys av det kvarvarande området och studier av olika
tekniska lösningar har de alternativ som bedöms orimliga att utreda vidare
valts bort. Vissa av dessa har valts bort med hänsyn till att de inte bedöms
vara genomförbara, alternativt medföra för stor påverkan på områden med
mycket stora eller stora värden, alternativt inte innebära några fördelar
jämfört med kvarvarande alternativ.
Bortval av alternativ har skett baserat på en utvärdering utifrån följande
aspekter:
•

restidskrav för olika tågtyper
–– gena sträckningar
–– hastighetsstandard

•

lokalisering av stationsläget
–– krav för möjlig bytestid
–– kopplingar till lokal och regional kollektivtrafik

•

tillgänglighet för samtliga transportslag

•

tekniska parametrar med fokus på genomförande
––
––
––
––
––
––

spårgeometri
geoteknik
hydrogeologi
byggnadsverk
berg- och tunnelteknik
arbetsmiljö

7.2 Förutsättningar för lokalisering

–– miljö och hälsa (buller, vibrationer, barriäreffekter, natur- och
kulturvärden med mera)
–– landskapet
–– storskaliga risker och skyddszoner

I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för lokalisering med
utgångspunkt i identifierade stationslägen, kopplingar till angränsande
etapper, områden med mycket stora och stora värden samt bortvalda
områden.

•

stadsbyggnad och utvecklingspotential

Identifierade stationslägen

•

kostnader

Förutsättningar för lokaliseringsutredningen är att regionaltågen ska
stanna i Bollebygd och att även interregional- och höghastighetstågen ska
stanna i Borås.

–– anläggningskostnad
–– livscykelkostnad

Framtagande av korridorer
Utredningsområdet har delats in i två delar, en västlig del mellan
Bollebygd och Viared, samt en östlig del mellan Viared och öster om Borås.
För respektive del har ett antal olika lokaliseringar identifierats.
Inom det kvarvarande området har sedan ett stort antal spårlinjer i plan
och profil tagits fram. Spårlinjer som haft tillräcklig spårgeometrisk
standard, samt i så stor utsträckning som möjligt undvikit identifierade
områden med mycket stora och stora värden, har legat till grund för
framtagande av korridorer.
Då nedbrutna restidskrav för deletappen Bollebygd-Borås saknas har
utgångspunkten i arbetet varit att finna korridorer som är så gena som
möjligt och därmed skapar förutsättningar för att tågen ska kunna hålla så
hög hastighet som möjligt.

För stationerna har olika höjdlägen studerats. Dessa är markplan,
nedsänkt och upphöjt läge samt station i bergtunnel. Ett upphöjt
stationsläge innebär att det finns möjlighet att disponera ytorna under
stationen. Nedsänkt stationsläge innebär ett helt eller delvis överdäckat
stationsläge med möjligthet att disponera ytorna över stationen.

Station i Bollebygd - stationsläge

Lokaliseringen av stationsläget i Bollebygd är relativt låst och påverkas
av kopplingen till den angränsande etappen Mölnlycke-Bollebygd. Även
Bollebygds kommuns planer på exploatering kring en framtida station
påverkar lokaliseringen av stationsläget. Med utgångspunkt i ovanstående
lokaliseras stationen i öst-västlig riktning i dalgången mellan Rävlanda och
Bollebygd i höjd med Kråktorp, sydväst om Bollebygds tätort och söder om
väg 40, se figur 7.3.

Möjliga höjdlägen för station ges av den angränsande etappen MölnlyckeBollebygd samt möjligheten att passera över Kust till kustbanan i
dalgången. Även höjdpartierna österut kan påverka stationens höjdläge.
Utifrån ovanstående aspekter kan stationsläget lokaliseras i markplan eller
i ett upphöjt läge. Nedsänkt läge och station i bergtunnel är inte aktuella i
Bollebygd, se kapitel 7.3 Bortvalda alternativ.

Station i Borås - stationsläge

I, och i anslutning till, Borås har tre principiella lägen för lokalisering av
en station identifierats, se figur 7.4. Stationslägena har preciserats genom
avvägningar mellan tillgänglighet för av- och påstigande resenärer och
restid för de som sitter på tåget.

Östra
Nedsjön
Gesebols
sjö

För information om vad korridorernas utbredning förutsätts omfatta se
Samrådshandling avsnitt 6.1.
Naturmiljö

Kulturmiljö
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omgivningspåverkande parametrar

•

Sandared
Hultafors
Olsfors

Samhällsfunktion

Bollebygd

Mycket stora
värden

Områden med högsta
naturvärde

Områden med mycket
högt kulturhistoriskt
värde, kyrkogårdar och
byggnadsminnen

Stora värden

Områden med högt
naturvärde

Områden med högt
kulturmiljövärde

Områden som innehar
eller omfattar
verksamhet som är
mycket viktig för
Bollebygd eller Borås

Områden som innehar
eller omfattar
verksamhet som är
viktig för Bollebygd
eller Borås

Rävland a

Teckenförklaring
Utredningsområde
Stationsläge Bollebygd

0

1

2

3

4
km
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Figur 7.2. Uppdelning av områden i områden med mycket stora, respektive stora, värden.

Figur 7.3. Stationslägets möjliga placering vid Bollebygd.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

27

7 ALTERNATIV

De tre stationslägena är ett centrumnära läge, ett läge i södra delen av
Borås tätort och ett läge söder om Borås tätort, se figur 7.5-7.7. Därutöver
har ett kombinationsalternativ som består av spår för ej stannade tåg i en
förbifart och en station för stannande tåg längs en bibana identifierats. För
bibanan har två stationslägen studerats, centrumnära stationsläge och
stationsläge i södra delen av Borås tätort, se figur 7.8-7.9.

Stationsläge i södra delen av Borås tätort

Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort, lokaliseras söder om befintlig
station och väg 40. Utgångspunkten för stationsläget är en placering i
området mellan Viskadalsbanan och väg 41. För stationsläget har två olika
höjdlägen studerats; markplan och upphöjt läge.

300
280
260
240
220
200

Stationsläge söder om Borås tätort

Nedsänkt station har valts bort för samtliga stationslägen, se kapitel
7.3 Bortvalda alternativ. Station i bergtunnel har enbart studerats för
centrumnära stationsläge.

HÖJD I
METER

Ett stationsläge söder om Borås tätort ligger utanför, men i nära anslutning
till, Borås tätort. För stationsläget har två olika höjdlägen studerats;
markplan och upphöjt läge.

180
160
140
120
100

Centrumnära stationsläge

Ett centrumnära stationsläge har förutsatts lokaliseras inom en radie på
upp till tio minuters promenad från Stora torget, vilket motsvarar cirka
750 meter. Beroende av stationens lokalisering i höjd behöver tid för att ta
sig upp till, alternativt ned till, plattformarna beaktas. För det centrumnära
stationsläget har tre olika höjdlägen studerats; markplan, upphöjt läge och
bergtunnel.

80

Kombinationsalternativet

Kombinationsalternativet innebär att spår för tåg som inte ska stanna
i Borås separeras från spår med tåg som ska stanna, se figur 7.10. Det
blir således en förbifart med spår för hög hastighet och en bibana med
station och spår för lägre hastighet. Syftet med ett kombinationsalternativ
är att finna ett alternativ som innebär mindre intrång och mindre
omgivningspåverkan jämfört med övriga alternativ men som samtidigt har
god tillgänglighet för resenärer med start, mål och byte i Borås.

60
40
20
0

Figur 7.10. Illustration av kombinationsalternativet

För bibana har ett centrumnära stationsläge samt ett stationsläge i södra
delen av Borås tätort studerats. För stationslägena längs bibanan har
två olika höjdlägen studerats, markplan och upphöjt läge. Tre tänkbara
förbifarter har studerats; genom tätorten, i bergtunnel under tätorten eller
söder om tätorten.

Klinten
Frufällan
Sandhult
Tosseryd
Ryda
Sjöbo
Ekås
Brämhult

Borås

Hestra

Sjömarken

Svensgärde

Lundaskog

Gånghester

Viared

Figur 7.5 Centrumnära stationsläge.

Figur 7.6. Stationsläge i södra delen av Borås tätort.

Figur 7.7. Stationsläge söder om Borås tätort.

Dammsvedjan
Råslätt
Bosjön
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Bosnäs

Teckenförklaring
Utredningsområde
Centrumnära stationsläge
Stationsläge i södra delen av Borås tätort
Stationsläge söder om Borås tätort
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Figur 7.4. Stationslägenas möjliga placering i, och i anslutning till, Borås.
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Figur 7.8. Stationsläge i södra delen av
Borås tätort för kombinationsalternativet.

Figur 7.9. Centrumnära stationsläge för
kombinationsalternativet.
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Identifierade kopplingar till angränsande
etapper
Detta avsnitt redovisar hur deletappen Bollebygd-Borås förhåller sig till
angränsande deletapper Mölnlycke-Bollebygd, respektive Linköping-Borås.

Mölnlycke - Bollebygd
I väster angränsar utredningsområdet till deletappen Mölnlycke-Bollebygd
där en korridor har valts för lokalisering av ny höghastighetsjärnväg.
Parallellt med denna lokaliseringsutredning pågår arbete med
järnvägsplan på deletappen Mölnlycke-Bollebygd.
Med utgångspunkt i framtagen spårlinje på deletappen MölnlyckeBollebygd har olika linjeföringar inom utredningsområdet studerats
översiktligt, utifrån hastigheten 320 kilometer/timme. På så sätt har
områden kunnat identifieras där det inte är möjligt att lokalisera ny
höghastighetsjärnväg.
Sammantaget har två områden valts bort med hänsyn till att dessa inte går
att nå med hänsyn till kraven för spårgeometrisk standard, se figur 7.11.

Borås - Linköping
I öster angränsar utredningsområdet till deletappen Linköping-Borås,
där ett utredningsområde för fortsatta studier för lokalisering av ny
höghastighetsjärnväg har avgränsats i samband med förstudien. Detta
område är brett där de två deletapperna möts, vilket möjliggör för olika
sträckningar ut ur Borås och vidare österut.

Figur 7.11. Bortvalda områden med hänsyn till etappen Mölnlycke-Bollebygd

Höghastighetsjärnvägen österut från Borås bör ta sikte på ett eventuellt
stationsläge Ulricehamn, alternativt ett stationsläge Jönköping. Inom
det avgränsade utredningsområdet för deletappen finns ett stort område
mellan Borås och sjön Tolken angivet som hänsynsområde, se figur 7.12.
För att nå till Ulricehamn eller Jönköping behöver höghastighetsjärnvägen
passera genom detta område. Baserat på översiktliga analyser av
hänsynsområdet bedöms området mellan tätorten Dalsjöfors och sjön
Tolken ha störst bevarandevärde med hänsyn till kulturmiljö. Mot den
bakgrunden har översiktliga linjestudier genomförts som visar att det går
att nå Ulricehamn både norr och söder om detta område och sjön Tolken
utan att påverka restidskravet mellan Stockholm och Göteborg. I det fall ett
stationsläge Ulricehamn inte blir av finns också möjlighet att passera över
sjön Åsunden söder om Ulricehamn. En sträckning söder om sjön Tolken
möjliggör även för en mer sydlig sträckning vidare österut mot Jönköping.
För utgångar ur utredningsområdet för deletappen Bollebygd-Borås har
således två principiella utgångar från Borås identifierats, se figur 7.12. En
i norra delen av utredningsområdet, i anslutning till väg 40 och vidare
norr om sjön Tolken, respektive en i södra delen av utredningsområdet,
söder om Gånghester och vidare söder om sjön Tolken. De principiella
utgångarna ur Borås har legat till grund för bortval av områden och
avgränsning av korridorer.

Figur 7.12. Principer för utgångar från Borås, redovisade med blå pilar. Karta och
bokstavsbeteckningarna K, J och I, motsvarande motiv för bortval av områden, i enlighet med Slutrapport
för förstudien Linköping-Borås (Källa: Banverket, 2010-03-17).
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Identifierade områden med mycket stora,
respektive stora värden
I detta avsnitt beskrivs områden som bedöms som mindre lämpliga för
lokalisering av ny järnväg. Områdena har delats in i områden med mycket
stora värden respektive områden med stora värden, se figur 7.13. Detta
avser passage med påverkan på markytan, vilket innebär att passage i
bergtunnel förbi dessa områden inte kräver särskild hänsyn. Områdena
har pekats ut för att så långt det är möjligt kunna ta hänsyn till dem vid
avgränsning av korridoror.

Områden med mycket stora värden samhällsfunktion
Viareds verksamhetsområde (1) är ett stort verksamhetsområde som
inrymmer ett stort antal företag inom ett flertal branscher. Viareds
verksamhetsområde är en viktig del i Borås Stads näringsliv och för
kommunens företagsutveckling. Området beskrivs ofta som motorn
i Borås. Området som helhet bedöms ha mycket stora värden sett till
samhällsfunktion. Enskilda byggnader bedöms inte besitta mycket stora
värden.
Borås flygplats (2) är en godkänd allmän flygplats som ägs av Borås
Stad och arrenderas och drivs av Borås flygplatsförening. Ingen reguljär
kommersiell flygverksamhet bedrivs för tillfället vid flygplatsen. Med
hänsyn till att anläggningen är relativt markkrävande och ställer krav på
utrymmets egenskaper, bedöms flygplatsen vara svår att ersätta på annan
plats.
Borås centrum (3) är en knutpunkt vad gäller trafik och rörelser med
Borås station samt busstorg. Det är även en social knutpunkt med det
stationsnära läget, Viskan, diverse torg och parker och har funktionen av
en civil kärna med verksamheter som brandstation, skatteverk, kyrka med
mera.
Områden med samlad bebyggelse har delats upp enligt följande:
centrumnära blandad bostadsbebyggelse i Borås (4), blandad bebyggelse i
ytterområdena i Borås (5) samt övriga tätorter och samlad bebyggelse (6).
Vid Simonsland (7) har stora ombyggnationer skett de senaste åren för
att skapa ”en mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och
design”. Här finns Navet, Sjuhärads science center, och Textile Fashion
Center. Verksamheterna i byggnaderna Navet och Textile Fashion Center,
och tillgängligheten till dem, bedöms som mycket viktiga för Borås Stad.
Högskolan i Borås (8) ligger centralt, nordost om befintlig tågstation.
Högskolan har cirka 13 000 registrerade studenter. Den är känd
för sina textilutbildningar samt utbildningar inom biblioteks- och
informationsvetenskap. Textilindustrin är en av hörnstenarna i Borås
historia och högskolan är en viktig symbolbärare för denna. Integrerat med
befintliga byggnader planeras tre nya byggnader enligt Högskolans vision
Campus 2025.
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Borås Djurpark (9) omfattar ett 40 hektar stort område. Borås Djurpark är
ett stort besöksmål som tydligt förknippas med Borås. Djurparken utgör en
del i det område som för Borås bedöms vara viktigt för nöjen, upplevelser
och evenemang. Djurparken har ett stort antal besökare, med ett stort
upptagningsområde, vilket även påverkar övrig besöksnäring i Borås
positivt.
Södra Älvsborgs Sjukhus (10) ligger i östra delen av Borås tätort och
har cirka 4 200 anställda. Sjukhuset är ett av tre stora länssjukhus och
bedriver sjukvård inom alla medicinska specialiteter. Sjukhuset har cirka
500 vårdplatser och en akutmottagning.

Områden med stora värden - samhällsfunktion
Bollekollen (11) är en av få skidanläggningar i Västsverige och är ett
uppskattat besöksmål vintertid, men även sommartid då den bland annat
används för downhillcykling och andra evenemang.
Borås Stad har planer på att utöka Viareds verksamhetsområde (12) både
åt öster, mot Borås, men även västerut, i riktning mot Bollebygd. I området
finns två pågående detaljplaner samt en antagen detaljplan där marken är
plansprängd men i stora delar ännu inte ianspråktagen av verksamheter.
Borås ursprung som handelsstad och industristad har inneburit att
funktioner kopplade till detta har haft en central plats i staden. I Borås
finns många industriområden och verksamhetsområden (13), både centralt
och utmed väg 40.
Stadsparken (14) är centralt belägen i Borås vid Viskan. Den anlades 1897
och är Borås äldsta kulturpark. Parken kallas för Borås stads ”Central Park”
och har höga besöks- och rekreationsvärden. Stadsparken är ett mycket
viktigt grönt rum i staden som inte anses vara möjligt att ersätta.
Annelundsparken (15) är en centralt belägen park i Borås. Parken har anor
från 1800-talet. I parken finns Annelundsvillan med café och restaurang,
en kolonistuga, boulebana, Borås största lekplats och ett stort antal olika
växter. Annelundsparken har höga besöks-, rekreations- och stadsvärden
och är ett mycket viktigt grönt rum i staden.
Borås Arena (16) är en fotbollsarena inom området Knalleland. Både
nationell och internationell fotboll spelas här och arenan är hemmaplan
för IF Elfsborg. Publikkapaciteten uppgår till 18 000 personer. Förutom
fotboll används arenan för konferenser och andra evenemang. Borås Arena
bedöms vara en viktig evenemangsarena för Boråsare, men också för
regionen som helhet, och är en plats med stort värde för dess besökare.
Knalleland (17) är ett stort handels- och evenemangsområde. Området
gränsar till Borås Arena och Borås Djurpark. Handelsområdet besöks av
cirka sju miljoner besökare varje år och inrymmer gallerior, volymhandel,
specialbutiker, caféer och restauranger. Området bedöms vara en för Borås
viktig del för nöjen, upplevelser och evenemang, tillsammans med Borås
Arena och djurparken.
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Områden med mycket stora, respektive stora värden
för natur- och kulturmiljö
Områden med natur- och kulturmiljöintressen visas i figur 7.13
och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen i avsnitt 11.2 och 11.3.
Betydelsefulla rekreation- och friluftsområden sammanfaller med naturoch kulturområden och är inräknade i dessa. För beskrivning av rekreationoch friluftsområden se avsnitt 11.4 i miljökonsekvensbeskrivningen.

Bortvalda områden
Bortvalda områden redovisas i grått i figur 6.19. Nedan beskrivna områden
(a), (b) och (c) är bortvalda för lokalisering av höghastighetsjärnvägen.
Områdena (d) och (e) är bortvalda för passage med påverkan på markytan.
Det innebär att passage i bergtunnel fortsatt är möjlig förbi dessa områden.
I väster har delar av utredningsområdet valts bort i både norr (a) och söder
(b). Sträckningen för etappen Mölnlycke-Bollebygd gör att dessa områden
inte är möjliga att nå spårgeometriskt.
Hela den södra delen av utredningsområdet (c) har valts bort. Området
anses olämpligt för lokalisering av ny järnväg då det omfattar flera
olika områden och sjöar med högsta natur- och kulturvärden samt
rekreationsvärden. Inom det bortvalda området finns bland annat
områdena Upptröst, Yttre Näs, Älmås och Lindåsabäckens naturreservat
samt sjöarna Uppsalen, Västersjön, Bosjön och Guttasjön.
Rutnätsstaden och stadsparken (d) är centralt belägna områden i
Borås. Inom rutnätsstaden pågår mycket av stadens sociala liv och dess
småskaliga men stadsmässiga struktur anses vara oersättlig, området
har därför valts bort. Äldre rutnätsstaden är även en kommunalt utpekad
kulturmiljö. Stadsparken har höga besöks- och rekreationsvärden och
området väljs bort då det är ett mycket viktigt grönt rum i staden som inte
anses vara möjligt att ersätta.
Ett triangulärt område i östra delen (e), innehållande tätorten Gånghester,
har valts bort. Området anses olämpligt för lokalisering av ny järnväg då
en sträckning österut, utöver påverkan på Gånghester, även skulle påverka
tätorten Dalsjöfors och ett område rikt på fornlämningar med högsta
kulturvärden nordost om det bortvalda området.
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Figur 7.13. Områden med stora och mycket stora värden samt bortvalda områden för lokalisering av höghastighetsjärnvägen
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7.3 Bortvalda alternativ
I arbetet med lokaliseringsutredningen har följande alternativ valts bort
från fortsatt utredning. De bortvalda områdena beskrivs nedan med
hänvisning till karta i figur 7.14.

Bergtunnel och nedsänkt läge i dalgången vid Bollebygd (a)
Då kopplingen till den angränsande etappen Mölnlycke-Bollebygd styr
möjliga linjeföringar österut, och då även i höjdled, är det inte möjligt att
passera dalgången vid Bollebygd i bergtunnel eller i nedsänkt läge. Detta
gäller även för stationslägets höjdläge. Alternativen har därför valts bort.

Markplan och ovan mark öster om Bollebygd (b)

Öster om dalgången vid Bollebygd stiger markytan kraftigt uppåt
vilket i kombination med den maximalt tillåtna lutningen på
höghastighetsjärnvägen innebär att tunnel är det enda möjliga höjdläget på
denna del av sträckan. Tunnelns längd bedöms bli minst 3,5 kilometer.

Järnväg i markplan och ovan mark norr om väg 40 (c)

Norr om väg 40 på sträckan mellan Viared och Borås bedöms bergtunnel
vara det enda möjliga höjdläget. Detta för att undvika påverkan på väg
40, samlad bebyggelse och verksamheter i området samt på grund av
spårgeometriska krav i kombination med topografin, då tunnel krävs för
att kunna nå ett framtida stationsläge i Borås. Tunnelns längd bedöms bli
minst fyra kilometer.

Järnväg i markplan och ovan mark vid Regementet
(d)

För passage av Regementet och höjdpartiet väster om Regementet bedöms
bergtunnel vara det enda möjliga alternativet. Detta för att undvika
påverkan på Regementet men även på grund av spårgeometriska krav i
kombination med topografin. Minsta längd på tunneln bedöms vara 0,52,5 kilometer beroende på höghastighetsjärnvägens läge och riktning.

Järnväg i markplan och ovan mark genom Norrmalm
(e)
För passage av stadsdelen Norrmalm bedöms bergtunnel vara det enda
möjliga alternativet med hänsyn till spårgeometriska krav i kombination
med topografin. Samtidigt skyddas bebyggelsen inom stadsdelen från
kraftig påverkan och att viktiga samband inte bryts. Tunnelns längd
bedöms bli minst en kilometer.

Järnväg i markplan och ovan mark genom Bergsäter,
Hulta och Svensgärde (f)
För passage av stadsdelarna Bergsäter, Hulta och Svensgärde bedöms
bergtunnel vara det enda möjliga alternativet. Detta för att inte medföra
kraftig påverkan på bebyggelsen och bryta viktiga samband inom
stadsdelarna vid lokalisering av höghastighetsjärnvägen i markplan eller
ovan mark. Tunnelns längd bedöms bli minst 2,5 kilometer.
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Nedsänkt stationsläge i Borås (g)

I enlighet med förstudies beslutshandling har nedsänkt och helt eller
delvis överdäckat stationsläge i Borås studerats. Ett nedsänkt stationsläge
avser en station i betongtråg eller -tunnel cirka 8-10 meter under
befintlig marknivå. För ett nedsänkt stationsläge behöver järnvägen, av
spårgeometriska skäl, passera under Viskan. Detta kräver ett jorddjup som
innebär att stationen kan behöva sänkas ytterligare gentemot vad som är
motiverat av stadsbyggnadsskäl.

Nedsänkt stationsläge innebär att grundvattennivån i Borås
behöver sänkas under byggskedet och eventuellt även i driftskedet.
Grundvattennivån ligger idag cirka tre meter under befintlig markyta.
Ett nedsänkt läge innebär, på grund av de vattenförande jordlagren, att
mycket stora mängder grundvatten behöver pumpas upp, vilket förutom
en påverkan på grundvattennivån i omgivningen också innebär att stora
mängder grundvatten behöver tas om hand och avledas, både under
byggskedet och under driftskedet. Den hydrauliska kontakten mellan
grundvattenmagasinet och Viskan innebär att när grundvattennivån sänks
kommer ytvatten att infiltrera till grundvattenmagasinet.
Förutom problem med stora mängder vatten och omhändertagande
av detta, så ställer en station i betongtråg eller -tunnel krav på
kompensationsåtgärder för vattnets lyftkraft. Detta innebär en tyngre
och kraftigare konstruktion, alternativt att tråget eller tunneln behöver
förankras i berg på stort djup. Kostnaden för kompensationsåtgärderna
till följd av vattnets lyftkraft är orimligt hög jämfört med övriga studerade
höjdlägen.
Sammantaget har nedsänkt läge valts bort för samtliga korridorer
då det bedöms vara mycket komplicerat utifrån hydrologiska skäl
och inte kostnadsmässigt motiverat med hänsyn till behovet av
kompensationsåtgärder. Därutöver bedöms omgivningspåverkan, såsom
sättningar och föroreningsspridning, till följd av grundvattensänkning som
alltför stor. Detta bedöms gälla både för bygg- och driftskedet.

Station i Viared (1)

En station i Viared, som enligt beslutet från förstudien skulle
studeras, utreds inte vidare då stationen, enligt den Trafikanalys som
Trafikverket genomförde år 2012, inte uppfyller restider och ställda
krav på tillgänglighet. Nyttan av en station i Viared är låg utifrån
resandeunderlaget. Det är inte heller rimligt med ytterligare stationer
inom etappen.

Passage med höghastighetsjärnväg i befintlig järnvägssträckning ”Hästskon” (2)

I enlighet med förstudies beslutshandling har passage utmed den så
kallade ”hästskon” studerats översiktligt. Befintlig Kust till kustbana väster
om Borås har genom hästskon en spårgeometrisk standard som innebär
radier ned till cirka 300 meter. Detta motsvaras av en maximal hastighet
på cirka 60 kilometer/timme, förutsatt maximal rälsförhöjning. Sträckan
där hastighetsbegränsningen är aktuell är minst 1,5 kilometer. Den utifrån
spårgeometrin begränsade hastigheten uppfyller inte kravet på hastighet
för ej stannade höghastighetståg på minst 230 kilometer/timme.
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Samförläggning av höghastighetsjärnväg med väg 40
genom Borås (3)
Väg 40 passerar genom Borås. En samförläggning av befintlig väg 40 och
höghastighetsjärnväg är inte möjlig då väg 40 har radier i plan på ner till
350-500 meter. Detta motsvaras av en maximal hastighet för järnvägen
på cirka 100 kilometer/timme, förutsatt maximal rälsförhöjning. Denna
geometriska standard uppfyller inte kravet på hastighet för ej stannade
höghastighetståg på minst 230 kilometer/timme.

Samförläggning av höghastighetsjärnväg med
Älvsborgsbanan förbi Simonsland (4)

Spårgeometriskt kan endast en största tillåtna hastighet på cirka
100 kilometer/timme erhållas vid samförläggning med Älvsborgsbanan.
Hastigheten uppfyller inte kravet på 230 kilometer/timme för ej stannade
höghastighetståg.

Upphöjt centrumnära stationsläge i Borås över
befintlig väg 40 (5)

Väg 40 utgör riksintresse för kommunikation. Vägens funktion måste
kunna bibehållas under byggnation av Götalandsbanan. Ett sätt att inte
nämnvärt påverka funktionen av väg 40 är att förlägga Götalandsbanans
spår på hög höjd ovanför väg 40. Ett sådant alternativ skulle innebära att
Götalandsbanans spår skulle förläggas på en höjd av cirka 40 meter ovan
mark vid befintlig station. Ett sådant upphöjt läge bedöms som orimligt
baserat på de stadsbyggnadsbyggnadseffekter som alternativet skulle
innebära.

Järnväg i norra delen av tätorten (6)

Att förlägga höghastighetsjärnvägen i norra delen av utredningsområdet,
genom norra delen av Borås tätort, har bedömts orimligt. Detta med tanke
på det intrång som ett sådant alternativ skulle medföra utan att direkt
kunna knyta an till befintlig station och de mest centrala delarna av Borås.
En höghastighetsjärnväg skulle passera genom Parkstaden med Borås
museum, ett område med mycket stora värden för kulturmiljö och
bostadsbebyggelse från början av 1900-talet. Alternativet skulle sedan gå
genom Knallelandområdet och vidare österut.

Bibana med stationsläge i södra delen av Borås
tätort (7)

En bibana med stationsläge i södra delen av Borås tätort ges sämre
förutsättningar för god tillgänglighet till höghastighetsjärnvägen, jämfört
med ett centrumnära stationsläge. I ett sådant alternativ hade det varit
önskvärt med ett stationsläge så nära befintlig station som möjligt, vilket
skulle innebära en betydligt längre bibana jämför med om stationen kan
placeras parallellt med befintlig station. Bibana med stationsläge i södra
delen av Borås har valts bort då det sammantaget bedöms sämre än ett
alternativ med ett centrumnära stationsläge.
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Figur 7.14. Bortvalda alternativ.
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Station i bergtunnel för stationsläge i södra delen av
Borås tätort och söder om Borås tätort (9)

En station i bergtunnel i södra delen av Borås tätort eller söder om Borås
tätort skulle innebära sämre förutsättningar att skapa god tillgänglighet,
jämfört med ett centrumnära stationsläge. Med bakgrund av detta har
ambitionen för ett alternativ med station i bergtunnel varit ett läge så nära
befintlig station och de mest centrala delarna av Borås som möjligt.

Sträckan har delats upp i två delar, en västlig del mellan Bollebygd och
Viared, samt en östlig del mellan Viared och öster om Borås. Två korridorer
har tagits fram på den västra delen och sju korridorer har tagits fram på
den östra delen. Samtliga korridorer i den östra delen går att kombinera
med samtliga korridorer i den västra delen.

lila
ljusgrön
mörkgrön
ljusblå
mörkblå
gul
röd

Förbifarter i markplan eller ovan mark genom Borås tätort eller söder
om Borås kommer att medföra intrång och omgivningspåverkan. Dessa
alternativ har valts bort på grund av att de medför betydligt högre kostnad,
innebär större intrång och omgivningspåverkan samt, för alternativet
söder om Borås, längre restid för ej stannade tåg än alternativet med en
förbifart i bergtunnel under Borås.

7.4 Korridorer
lila
mörkgrön
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Förbifarter genom och söder om Borås för kombinationsalternativet (8)

Västra delen

		

Östra delen

För att uppnå restidskravet på två timmar mellan Göteborg och Stockholm
har utgångspunkten varit att finna korridorer som möjliggör så gena
sträckningar som möjligt, med förutsättningar att hålla så hög hastighet
som möjligt. Generellt för samtliga korridorer gäller att den kuperade
terrängen medför att höghastighetsjärnvägen kommer att gå omväxlande
på bank, i skärning, i tunnel och på bro.
Centrumnära stationsläge - lila, gul och röd korridor

Korridorerna har tagits fram baserat på ett antal identifierade
lokaliseringar. De olika lokaliseringarna avser placering av järnvägen inom
olika delsträckor. Dessa delsträckor är passage av Viared, lokalisering av
stationsläget i Borås respektive utgångar österut ur utredningsområdet,
se figur 7.15. Till följd av spårgeometriska förutsättningar är inte alla
lokaliseringar, och sträckningar däremellan, möjliga att kombinera med
varanda. För respektive lokalisering redovisas, med hjälp av färgade rutor,
inom vilka korridorer de olika lokaliseringarna är möjliga.

Stationsläge i södra delen av Borås tätort - ljusgrön och mörkgrön korridor
Stationsläge söder om Borås tätort - ljusblå och mörkblå korridor

För passage av hela den västra delen har två olika alternativ för
lokalisering identifierats:

Västra delen

•

I norra delen av kvarvarande område

•

I södra delen av kvarvarande område

lila
mörkgrön

Västra delen

Östra delen

Figur 7.15. Principiella förutsättningar för framtagna korridorer inom utredningsområdet

Östra delen
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•

Längs väg 40

•

Genom Viared

•

Genom södra delen av Viared och flygplatsen

•

Söder om Viared och flygplatsen

•

Centrumnära stationsläge

•

Stationsläge i södra delen av Borås tätort

•

Stationsläge söder om Borås tätort

•

Centrumnära stationsläge på bibana och förbifart i bergtunnel
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Utgångarna österut är en vidareutveckling av de utgångar som beskrivs i
avsnitt 7.2. För utgångarna har följande lokaliseringar identifierats, där
de två första möjliggör sträckningar norr om sjön Tolken och de två andra
söder om sjön Tolken:
lila
ljusgrön
mörkgrön
ljusblå
mörkblå
gul
röd

lila
ljusgrön
mörkgrön
ljusblå
mörkblå
gul
röd

För passage av Viared har följande lokaliseringar identifierats:

För lokalisering av stationsläget i Borås har följande lokaliseringar, som
beskrivs utförligare i avsnitt 7.2, identifierats:

lila
ljusgrön
mörkgrön
ljusblå
mörkblå
gul
röd

För den östra delen har passage av Viared, lokalisering av stationsläget i
Borås och utgångar österut identifierats som styrande för korridorernas
avgränsning.

•

Norr om väg 40

•

Längs väg 40

•

Längs väg 1700, mellan Gånghester och Målsryd

•

Mellan Målsryd och väg 27

Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig mellan
Bollebygd och Viared. I västra delen är korridoren cirka 200 meter bred.
Korridoren blir sedan successivt bredare och som bredast runt 900 meter.
Korridoren möjliggör en samförläggning med väg 40 för möjlighet att
undvika att skapa ytterligare en barriär i området. Höghastighetsjärnvägen
har högre geometriska krav än motorvägen, varför en helt parallell
förläggning dock inte är möjlig. Inom korridoren finns även möjlighet för
gen sträckning av järnvägen och hög hastighet.

Borås
Sjömarken
Sandared

Viared
Bollebygd

Korridorens avgränsning och bredd i väster styrs av anslutningen till
etappen Mölnlycke-Bollebygd. I västra delen av korridoren passeras Kust
till kustbanan, där höghastighetsjärnvägen förutsätts passera över denna.
Stationen i Bollebygd avses att placeras i upphöjt läge eller i markplan.
Stationens placering och riktning styr av spårgeometriska skäl korridorens
fortsättning österut. Öster om stationen kommer järnvägen att förläggas
i bergtunnel på grund av områdets topografi. Denna bergtunnel kommer
att bli minst 3,5 kilometer lång. Korridoren viker av mot nordost och
går parallellt med väg 40 fram till Viared. Vid Låddekärrsbu avgränsas
korridoren i norr av ett område med mycket högt kulturvärde.

Viskafors

Teckenförklaring
Utredningsområde
Mörkgrön korridor
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Ett flertal sjöar, bland annat Vannasjön och Eningen, ligger inom
korridoren. Korridoren är bred i östra delen, mot Viared, för att möjliggöra
passage både norr och söder om Viareds verksamhetsområde och olika
sträckningar vidare österut, genom Borås.
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Korridorer i västra delen
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Figur 7.16. Mörkgrön korridor, västra delen.

Lila korridor
Lila korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig mellan Bollebygd
och Viared. Korridoren sammanfaller med mörkgrön korridor i väster men
ligger den längre söderut längs övrig sträcka. I västra delen är korridoren
cirka 200 meter bred. Korridoren blir sedan successivt bredare och som
bredast runt 900 meter. Korridoren möjliggör gen sträckning av järnvägen
och hög hastighet.

Borås
Sjömarken
Sandared

Korridorens avgränsning och bredd i väster styrs av anslutningen till
etappen Mölnlycke-Bollebygd. I västra delen av korridoren passeras Kust
till kustbanan, där höghastighetsjärnvägen förutsätts passera över denna.
Stationen i Bollebygd avses att placeras i upphöjt läge eller i markplan.
Öster om stationen kommer järnvägen att förläggas i bergtunnel på
grund av områdets topografi. Denna bergtunnel kommer att bli minst
3,5 kilometer lång.

Viared
Bollebygd

Viskafors

Teckenförklaring
Utredningsområde
Lila korridor
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Korridoren är bred i östra delen, mot Viared, för att möjliggöra
passage både norr och söder om Viareds verksamhetsområde och olika
sträckningar vidare österut, genom Borås.
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Den lila korridoren viker inte av mot väg 40, utan fortsätter i en sydligare
sträckning österut. Sjöarna Ösjön och Abborrsjön ligger inom korridoren. I
söder avgränsas korridoren dels av ett område med höga naturvärden vid
Eneslund, dels av ett område med kulturvärden och höga naturvärden vid
Övre Näs.

Figur 7.17. Lila korridor, västra delen.
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Korridorer i östra delen
Lila korridor
Lila korridor är cirka 18 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till nordöst om Borås. I centrala Borås är korridoren relativt smal,
cirka 400 meter, medan korridoren är drygt 800 meter bred i väster och
drygt 1,5 kilometer bred i öster. Korridoren möjliggör för en station i
centrumnära läge i Borås. Stationen avses att placeras i markplan eller i
upphöjt läge.

Borås
Sjömarken
Sandared

Möjligheterna för olika placeringar av en höghastighetsjärnväg och station
i ett centrumnära läge i Borås är begränsade. En stor anläggning ska
integreras i en stadsmiljö med flera områden med stora bevarandevärden
och viktiga samhällsfunktioner. En ny station kan antingen läggas
parallellt med befintligt stationsområde eller vridas något, i en mer
nord-sydlig riktning. I centrala Borås har korridoren avgränsats i stort
av rutnätsstaden i sydöst. I nordväst har korridoren avgränsats så att
höghastighetsjärnvägen ges möjlighet att passera väster om Simonsland.
Riktningen på en ny station i centrala Borås innebär spårgeometriskt
att passage av Viared endast kan ske söder om verksamhetsområdet och
flygplatsen. På samma sätt ger spårgeometrin att passage ut från Borås åt
öster kommer att ske i utredningsområdets norra del.

Viared
Bollebygd
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Figur 7.17. Lila korridor, östra delen.

I väster ligger korridoren huvudsakligen söder om Viared och omfattar
de nordligaste delarna av sjöarna Kvarnsjön, Bolingen och Björken.
Korridoren passerar mellan Pickesjön och Funningen, där även väg 27
passeras. Korridoren följer sedan Viskadalsbanans riktning norrut in mot

Figur 6.24. Möjliga kombinationer i korridoren.

befintlig station. Mellan väg 27 och Regementet kan järnvägen på grund av
spårgeometriska krav i kombination med topografin endast gå i markplan
i sydöstra delarna av korridoren. För övriga delar förutsätts att järnvägen
förläggs i en upp till cirka två kilometer lång tunnel, som kommer ut öster
om Regementet.
I centrala Borås korsar korridoren väg 40, Kust till kustbanan samt Viskan.
Väg 40 kan komma att behöva byggas om för möjlighet till planskild
passage under motorvägen och med övriga järnvägar. Därefter följer
korridoren Älvsborgsbanans riktning norrut, innan den viker av mot
nordost. För passage förbi Norrmalm förutsätts att järnvägen på grund av
spårgeometriska krav i kombination med topografin förläggs i minst en
kilometer lång tunnel.

Ljusgrön korridor
Ljusgrön korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till öster om Borås. Korridoren är cirka 1,5 kilometer bred öster och
väster om Borås. Genom Borås är korridoren smalare, cirka 650 meter på
det smalaste stället. Korridoren möjliggör för en station i södra delen av
Borås tätort samt utgång i öster längs väg 40. Stationen avses att placeras i
markplan eller i upphöjt läge.
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Figur 7.18. Ljusgrön korridor, östra delen.
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Möjlighet för olika placeringar av en höghastighetsjärnväg med
station i södra delen av Borås tätort är förhållandevis små. En stor
stationsanläggning ska integreras i en stadsmiljö med karaktär av
centrumnära blandad bebyggelse. Här finns bostadsbebyggelse och andra
områden med stora värden. En ny station kan antingen läggas i en östvästlig riktning eller vridas något mot nordost. Av spårgeometriska skäl är
stationens placering och riktning samt utgången österut ur Borås styrande
för korridorens avgränsning. Detta innebär att passage av Viared inte är
möjligt både söder om verksamhetsområdet och söder om flygplatsen. Vid
Viared har korridoren avgränsats av Kvarnsjön och bostadsbebyggelsen
vid Rysshagen i söder och av väg 40 i norr. Korridoren korsar väg 27
strax öster om Viared. Från väster om Pickesjön till öster om Regementet
förutsätts att järnvägen på grund av spårgeometriska krav i kombination
med topografin förläggs i en minst två kilometer lång tunnel. En mindre
del av korridoren ligger norr om väg 40 mellan Viared och Borås.
Eventuella passager av väg 40, samt höghastighetsjärnväg norr om väg 40,
förutsätts förläggas i tunnel.
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Figur 6.26. Möjliga kombinationer i korridoren.

Korridoren korsar Viskadalsbanan, Kust till kustbanan och Viskan och
möjliggör sedan för lokalisering längs väg 40 öster om Borås. För passage
av bostadsområdena Bergsäter, Hulta och Svensgärde förutsätts att
järnvägen förläggs i en minst 2,5 kilometer lång tunnel för att minimera
påverkan för boende. I skogsområdet söder om bostadsområdena kan
höghastighetsjärnvägen förläggas i markplan.

7 ALTERNATIV

Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor sträcker sig från väster om Viared till öster om Borås.
Korridoren möjliggör för en station i södra delen av Borås tätort samt
utgång ur Borås längs Kust till kustbanans riktning mot öster. Korridoren
möjliggör för en anslutning till angränsande etapp i öster i södra delen
av utredningsområdet. Inom korridoren finns två alternativa utgångar
mot öster, norr eller söder om Målsryd. Beroende på val av utgång är
korridoren cirka 16 eller 17 kilometer lång. Korridoren är cirka 300 meter
bred öster och väster om Borås. Genom Borås är korridoren bredare, cirka
750 meter på det bredaste stället. Stationen avses att placeras i markplan
eller i upphöjt läge.

Borås
Sjömarken
Sandared

Viared
Bollebygd

Figur 6.28. Möjliga kombinationer i korridoren.
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Figur 7.19. Mörkgrön korridor, östra delen.

Möjligheterna för olika placeringar av en höghastighetsjärnväg med
station i södra delen av Borås tätort är förhållandevis små. En stor
stationsanläggning ska integreras i en stadsmiljö med karaktär av
centrumnära blandad bebyggelse. Här finns bostadsbebyggelse och andra
områden med stora värden. En ny station anläggs i samma riktning
som Kust till kustbanan. Stationens placering och riktning samt de två
utgångarna ur Borås är styrande för korridorens avgränsning. Detta
innebär att passage av Viared av spårgeometriska skäl sker utmed väg
40. Eventuella passager av väg 40, samt järnväg norr om väg 40 mellan
Viared och Borås, förutsätts förläggas i en minst fyra kilometer lång tunnel.
Korridoren korsar Viskadalsbanan och Viskan i Borås tätort.

Korridoren har två utgångar öster om Borås. Den nordliga utgången
följer Kust till kustbanans riktning och väg 1700 för att passera mellan
Gånghester och Målsryd och på så sätt undvika påverkan på samhällena.
Nordväst om Målsryd, vid Råslätt, ligger ett lövskogsområde av högsta
naturvärde. Lövskogsområdet har fått utgöra gräns för den nordliga
utgången. För att undvika ett större intrång i Borås tätort än nödvändigt
viker den sydliga utgången av först öster om tätorten och fortsätter sedan
mot sydost mellan Målsryd och väg 27. Vid Målsryds samhälle avgränsas
korridoren av samhället i norr, och av Lindåsabäckens naturreservat i
söder.

Ljusblå korridor
Ljusblå korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster
om Viared till öster om Borås. Korridoren är cirka 700 meter bred
väster om Borås och cirka 900 meter bred öster om Borås. Vid passagen
söder om Borås är korridoren smalare, cirka 500 meter på det smalaste
stället. Korridoren möjliggör en sträckning med hög hastighet och
god spårgeometrisk standard samtidigt som intrång i Borås tätort
undviks. Korridoren möjliggör också för en anslutning till angränsande
etapp i öster längs väg 40. Stationen avses att placeras i markplan
eller i upphöjt läge söder om Borås tätort, så nära tätorten som möjligt
och med god tillgänglighet till det regionala vägnätet. Då korridoren
passerar utanför tätorten finns möjligheter till olika placeringar av både
höghastighetsjärnvägen och stationen.
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I väster har korridoren avgränsats av Kvarnsjön, Bolingen och Björken i
söder. Korridoren går söder om flygplatsen för att fortsätta relativt rakt
österut där Funningen, väg 27 och Viskan passeras. Passagen av Viskan
med omkringliggande naturområde sker i närheten av ny väg 27, för att
minimera påverkan på naturområdet. Korridoren ligger söder om Borås
tätort för att inte göra intrång tätorten, och passerar därför i huvudsak
söder om Dammsvedjan och öster om Brotorp.

Figur 6.30. Möjliga kombinationer i korridoren.

Efter det tänkta stationsläget viker korridoren av mot nordost för att
möjliggöra för lokalisering längs väg 40 öster om Borås. Korridoren
passerar väster om Gånghester för att inte göra intrång i tärorten.
Korridoren korsar Kust till kustbanan och väg 1700 mellan Borås och
Gånghester.
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Figur 7.20. Ljusblå korridor, östra delen.
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Mörkblå korridor
Mörkblå korridor är cirka 15 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till sydost om Borås. Korridoren är cirka 800 meter bred öster och
väster om Borås. Vid passagen söder om Borås är korridoren smalare, cirka
450 meter på det smalaste stället. Korridoren möjliggör för en sträckning
med hög hastighet och god spårgeometrisk standard samtidigt som intrång
i Borås tätort undviks. Korridoren möjliggör också för en anslutning till
angränsande etapp i öster i södra delen av utredningsområdet. Inom
korridoren finns två alternativa utgångar mot öster, norr eller söder om
Målsryd. Stationen avses att placeras i markplan eller i upphöjt läge, så
nära tätorten som möjligt och med god tillgänglighet till det regionala
vägnätet. Då korridoren passerar utanför tätorten finns möjligheter till
olika placeringar av både höghastighetsjärnvägen och station.
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I väster har korridoren avgränsats av sjöarna Kvarnsjön och Bolingen samt
samlad bebyggelse vid Funningen i söder. Korridoren sträcker sig delvis
över Viareds verksamhetsområde och flygplatsen. Korridoren passerar
Viskan med omkringliggande naturområde i närheten av ny väg 27, för att
minimera påverkan på naturområdet. Korridoren ligger söder om Borås
tätort för att inte göra intrång i tätorten och passerar därför söder om
Dammsvedjan.

Figur 6.32. Möjliga kombinationer i korridoren.

Korridoren har två utgångar öster om Borås. Den nordliga utgången
fortsätter rakt österut längs väg 1700 och passerar mellan Gånghester
och Målsryd för att undvika påverkan på samhällena. Nordväst om
Målsryd, vid Råslätt, ligger ett lövskogsområde av högsta naturvärde.
Lövskogsområdet har fått utgöra gräns för den nordliga utgången. Den
sydliga utgången, mellan Målsryd och väg 27, avgränsas av Målsryds
samhälle i norr, och av Lindåsabäckens naturreservat i söder.
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Figur 7.21. Mörkblå korridor, östra delen.

Röd korridor
Röd korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till öster om Borås. Korridorens bredd varierar mellan cirka 1 och
1,8 kilometer väster om Borås. Vid passagen genom Borås är korridoren
smalare, cirka 900 meter på det smalaste stället. Öster om Borås ökar
korridorens bredd upp till cirka 10 kilometer på det bredaste stället.

Borås
Sjömarken
Sandared

Stationen avses att placeras i bergtunnel, cirka 60 meter under markytan.
Korridoren möjliggör på så sätt en station i centrumnära läge i Borås
samtidigt som stora markintrång i staden undviks. Korridoren möjliggör
även för en sträckning med hög hastighet och god spårgeometrisk
standard. En station i bergtunnel medför att höghastighetsjärnvägen inom
korridoren nästan helt förläggs i bergtunnel, se ljusrött område i figur
6.38. Inom korridoren kan järnvägen dock komma att förläggas i markplan
söder om Viared, se mörkrött område i figur 6.38.
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Figur 7.23. Röd korridor, östra delen.
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Figur 6.34. Möjliga kombinationer i korridoren.

Inom röd korridor kommer stationsuppgångar att finnas. Dessa kan
placeras fritt i stadsmiljön eller som del i annan byggnation. Utöver det
kommer även ventilations- och serviceschakt att behövas vilka kommer
att bli synliga i stadsmiljön. Det finns relativt stor möjlighet att anpassa
lokaliseringen av dessa till omgivningen.

7 ALTERNATIV

Gul korridor
Gul korridor är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från väster om
Viared till öster om Borås. Korridorens bredd varierar mellan cirka 1 och
1,8 kilometer väster om Borås. Vid passagen genom Borås är korridoren
smalare, cirka 900 meter på det smalaste stället. Öster om Borås är
korridoren cirka 4,5 kilometer bred på det bredaste stället.
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Figur 7.26. Karta röd korridor.
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Figur 7.27. Karta gul korridor.
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7.6 Nollalternativ
Järnvägen
Nollalternativet beskriver den fortsatta utvecklingen inom korridorerna,
utan att höghastighetsjärnväg byggs på etapp Bollebygd-Borås.
Prognosåret, det vill säga det år för vilken jämförelsen görs, är satt till
år 2040. Detta innebär att trafikprognoser för nollalterantivet utgår från
en trafikering år 2040 utan ny höghastighetsjärnväg på etapp BollebygdBorås.
I nollalternativet förutsätts följande genomföras vad avser järnvägen:
•

•

Höghastighetsjärnväg byggs på sträckan Mölnlycke-Bollebygd,
via Landvetter flygplats. Etappen ingår i nollalterantivet då den är
finansierad i nationell plan. Höghastighetsjärnvägen ansluts till
befintlig bana. Mindre åtgärder kan krävas vid befintlig station i
Bollebygd. Ingen ny station anläggs i dalgången söder om Bollebygd.
Nuvarande järnväg förblir i stort sett oförändrad på övriga delar mellan
Göteborg och Borås. Utbyggnaden av deletappen Mölnlycke-Bollebygd
innebär möjlighet till turtäthet mellan Göteborg och Borås till två tåg
per timme och riktning, jämfört med dagens 1,5 tåg per timme och
riktning. Planerade åtgärder som stängning av några plankorsningar
samt nödvändigt underhåll för att säkerställa befintlig trafikering
genomförs.

Begränsningar i trafikering kommer alltså att kvarstå till följd av fortsatt
kapacitetsbrist. Kapacitetsbristen kommer även fortsättningsvis att
medföra stora risker för förseningar i trafiken mellan Göteborg och
Stockholm, då ingen avlastning av Västra stambanan erhålls, och den
huvudsakliga pendlingstrafiken mellan Göteborg och Borås kommer även
fortsättningsvis att ske med bil och buss.
Nollalternativet innebär således att förväntade förändringar i
resandemönster med en utbyggd höghastighetsjärnväg mellan Göteborg
och Borås och, i ett senare skede, mellan Göteborg och Stockholm, inte
kommer att bli av. Dessa förväntade förändringar är:
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•

Viareds verksamhetsområde byggs ut, se lila korridor och nummer 1 i
figur 7.28.

•

Regementsstaden byggs, samt bostadshus längs med Varbergsvägen, se
lila korridor och nummer 2 i figur 7.28.

•

Området kring Åhaga och Lillån byggs ut med fler lokaler och
parkeringsmöjligheter (Borås Stad 2015-10-28). Fotbollsplanerna
vid Hedvigsborg blir ett område för handel (Borås Stad 2015-10-08).
Nummer 9 i figur 7.28.

Västra delen

Här finns inga planerade utbyggnader inom korridorerna om inte
höghastighetsjärnvägen byggs.

Östra delen
•

Viareds verksamhetsområde byggs ut med verksamheter enligt antagen
detaljplan Viared Västra (Borås Stad 2011-11-22), samt planerade
detaljplaner Viared 8110 Prognosgatan (Borås Stad 2015-10-09) och
Viared sydvästra (Borås Stad 2013-10-02). Nummer 1 i figur 7.28.

•

Delar av regementet och området söder därom byggs ut till
Regementstaden, ett område med bostadshus, verksamheter, skolor
och service (Borås Stad 2010-11-01). Vidare byggs nya bostadshus längs
Varbergsvägen (Borås Stad 2015-10-28). Nummer 2 i figur 7.28.

•

Nytt rättscentrum byggs norr om väg 40, söder om befintlig station
(Borås Stad 2015-06-11). Nummer 3 i figur 7.28.

•

Norrby länkas samman med centrum genom utbyggnad av bostadshus
och verksamheter (Borås Stad 2014-07-09). Vidare byggs en ny
citygalleria med bostadshus vid Viskaholm, öster om befintlig station
(Borås Stad 2010-09-30). Nummer 4 i figur 7.28.

•

Ett kongresshus byggs söder om Högskolan (Borås Stad 2015-06-22).
Nummer 5 i figur 7.28.

Ljusgrön korridor

Överflyttning av resenärer på sträckan Göteborg - Landvetter flygplats
från bil och buss till tåg.

Söder om Viaredsmotet längs med ny väg 27 byggs ett handelsområde
enligt planerad detaljplan Viared Östra (Borås Stad 2015-10-28).
Nummer 6 i figur 7.28.

•

Överflyttning av flygresenärer på sträckan Göteborg – Stockholm till
tåg.

Regementsstaden byggs, samt bostadshus längs med Varbergsvägen, se
lila korridor och nummer 2 i figur 7.28.

•

Överflyttning av tågresenärer på sträckan Göteborg – Stockholm från
Västra Stambanan till Götalandsbanan (när denna är byggd).

Norr om Trandared byggs bostadshus i naturmarken söder om före
detta Hulta sjukhem (Borås Stad 2015-10-28). Nummer 7 i figur 7.28.

•

Ett nytt verksamhetsområde byggs öster om Borås, längs med väg 40
(Borås Stad 2015-10-20). Nummer 8 i figur 7.28.

Överflyttning av pendelresenärer från bil och buss till tåg.

•

Frigjord kapacitet på befintlig Kust- till kustbana kan nyttjas för
pendling och/eller godstrafik.

Ljusblå och mörkblå korridor
•

Viareds verksamhetsområde byggs ut, se lila korridor och nummer 1 i
figur 7.28.

•

Gång- och cykelväg byggs ut längs med väg 1610 mellan Rydboholm
och Trafikplats Osdal vid ny väg 27 (Trafikverket 2015-10-28).
Nummer 10 i figur 7.28.

•

Ett kommunalt naturreservat bildas för den del av naturområdet
Osdals mader som innehar högsta naturvärde och är beläget söder om
ny väg 27. Nummer 11 i figur 7.28.

•

Borås Energi och Miljö kommer att anlägga nya vatten-, avlopps- och
fjärrvärmeledningar mellan Sobackens miljöanläggning och ny väg
27. Vatten- och avloppsledningarna fortsätter sedan till Gässlösa
reningsverk och fjärrvärmeledningarna till Ryaverket. Nummer 12 i
figur 7.28. Fjärrvärmeledningarna kommer alltså även att beröra lila,
mörkgrön och ljusgrön korridor.

Lila korridor

•

•

•

Nedan beskrivs de planerade detaljplaner och vägprojekt som Borås
Stad, Bollebygds kommun och Trafikverket har inom det område som
omfattas av korridorerna. Det är främst större planer som beskrivs. Då
konsekvensbeskrivningen utgår från situationen i nollalternativet beskrivs
dessa planer utifrån de olika korridorernas geografiska utbredning.
Samtliga nämnda projekt nedan kan ses i karta i figur 7.28.

Viareds verksamhetsområde byggs ut, se lila korridor och nummer 1 i
figur 7.28.

Ökad lokal pendling tack vare kortare restid och nya
pendeltågsstationer.

•

Mörkgrön korridor

•

•

•

Övriga utbyggnadsplaner
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Figur 7.28. Karta med Borås Stads och Trafikverkets
utbyggnadsplaner inom korridorerna i nollalternativet
markerade.
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8 KOMMUNAL FYSISK PLANERING

8 Kommunal fysisk planering
Nedan beskrivs den kommunala fysiska planeringen i Borås Stad och
Bollebygds kommun. Information är hämtad från respektive kommuns
översiktsplan samt detaljplaner.

8.1 Översiktsplanering
Bollebygds kommun
Målsättningen i Bollebygds kommuns översiktsplan, ÖP2002, är bland
annat att Bollebygd ska vara en attraktiv kommun för näringsliv, boende,
service samt fritid och att planeringen ska inriktas mot en miljömässigt
hållbar utveckling. I planen beskrivs Bollebygds strategiska läge,
mellan Göteborg och Borås, som unikt i regionens kommuner utifrån
arbetsmarknadssynpunkt. Även närheten till Landvetter flygplats betonas
(Bollebygd 2002-02-07). I november 2012 fastställde kommunfullmäktige
vision ”Bollebygd 2025”, denna vision beskriver var kommunen vill
befinna sig år 2025 och ligger till grund för styrning av kommunen och hur
bygden ska utvecklas.

På Borås Stads kommuntäckande karta finns ett fåtal konkreta förslag på
ny markanvändning utpekad, ett av dessa är Götalandsbanan (Borås Stad
2006-06-01).

8.2 Fördjupade översiktsplaner

I ÖP06 finns möjliga alternativa sträckningar för Götalandsbanan
utpekade i områdena Brämhult, norra och södra Norrby, Trandared samt
östra och västra Göta. Inom området Göta finns även ett vägreservat för
väg 27 (Borås Stad 2006-06-01). Väg 27 är nu färdigställd och öppnad för
trafik (Trafikverket 2015-10-28).

Bollebygds kommun har inga fördjupade översiktsplaner som berör
utredningsområdet.

Borås Stad har år 2008 tagit fram en utredning om Götalandsbanans
sträckning genom Borås, Staden och järnvägen. Denna utredning syftar till
att visa hur Götalandsbanan skulle kunna passera genom staden på ett sätt
som är positivt för stadens utveckling, med utgångspunkt att behålla ett
centrumnära stationsläge. Olika sträckningar för Götalandsbanan beskrivs
i utredningen tillsammans med utformningsförslag av den nya stationen.
(Borås Stad 2008-12).
Ny översiktsplan är under framtagande, ÖP 16. En tidig medborgardialog
genomfördes försommaren 2014.

Bollebygds kommun
Borås Stad
Planområdet Kantarellen 1 mm i stadsdelen Hestra omfattas av fördjupad
översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 14 juni 2014
och har syfte att ge möjlighet att bygga cirka 130 bostäder. Området ligger
norr om sjön Kolbränningen i utredningsområdets norra del inom Borås
Stad (Borås Stad 2014-07-14).

8.3 Detaljplaner
Bollebygds kommun
Inga detaljplaner i Bollebygds kommun berör utredningsområdet.

Borås Stad

I gällande översiktsplan finns ett reservat för Götalandsbanan utpekat.
Inom reservatsområdet får inte ny bebyggelse uppföras, som kan komma
att utgöra hinder för järnvägens anläggande och utnyttjande eller som kan
komma att påverkas av järnvägstrafiken på sådant sätt att skyddsåtgärder
kan behövas (Bollebygds kommun, 2002-02-07).

Det finns ett flertal detaljplaner i Viared, Borås och Gånghester som ligger
inom korridorerna, se figur 8.3. Inom Viareds verksamhetsområde finns
ett tiotal detaljplaner som berörs, varav en som berör Borås flygplats.
I Borås berörs flera gällande samt ett antal pågående detaljplaner av
korridorerna. I Gånghester berörs gällande detaljplaner av korridorer. För
en mer detaljerad beskrivning av hur korridorerna påverkar detaljplanerna
hänvisas till Samrådshandlingen avsnitt 7.3.1.

För Bollebygds kommun är möjligheten till goda förutsättningar för
kollektivresande mycket viktiga och det är av stor betydelse att en station
för Götalandsbanan uppförs i kommunen. Bollebygd, Härryda och Marks
kommuner har tagit fram en utvecklingsplan kring ett nytt stationsområde
i Bollebygd, se figur 8.1. Utvecklingsplanen redovisar vilka möjligheter som
uppstår med nytt stationsområde mellan Bollebygd och Rävlanda (FOJAB
Arkitekter 2014-09). Utgångspunkten är att bygga 5 000 nya bostäder vid
den nya stationen.
Bollebygds gällande översiktplan, ÖP 2002, antogs 2002. Arbetet med att
ta fram en ny översiktsplan pågår.

Borås Stad
Huvuddraget i Borås översiktsplan, ÖP06, är att kommunen ska växa,
både avseende befolkning och näringsliv, se utvecklingsplaner i figur
8.2. I översiktsplanen beskrivs att Borås och Sjuhäradsbygden utgör
en viktig del i Västra Götalandsregionen och Borås strategiska läge
med Göteborg och Landvetter flygplats i närområdet påpekas. Borås
Stad har ett stort pendlingsutbyte, vilket med förbättrad kollektivtrafik
skulle minska bilberoendet. I översiktsplanen anges bland annat att
möjligheten till utbyggnad av infrastruktur, såsom järnväg, går före annan
markanvändning (Borås Stad 2006-06-01).
Borås Stad har tagit fram en vision om var kommunen vill befinna sig
år 2025. Visionen omfattar både stadskärnan, mindre samhällen och
landsbygden.
Figur 8.1. Utvecklingsområden i Bollebygd (FOJAB Arkitekter 2014-09)
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Figur 8.2. Pågående planarbeten och nybyggnation i Borås kommun sker i ett stråk från norr
till väster, orange linje. Gröna ytor motsvarar Borås Stads pågående detaljplaner
(Borås Stad 2015-12-22).

d
Bäck Rosenlun

Äspingstorp
Hällered

Knektås
Örekullen

Hallagärde
Götsered

Sundshult
Smedstorp
Eriksdal

Ryda

Öndered
41

Bäckabo
Skärkhult
Kristineberg

Bohem

Enebacken
Källeberg

Nordtorp
1

Backabo

1,5
km

Lilleskogen

Bua

Lil
lån

Sjösvedjan
0,5

sbana

Göta

0

Älvsb
org

61

g
Vä

g1
Vä
Hultet

Ryssby

Ljungtorp

Kyperedsberg

Hulebo

Varpåsen
Snickaregården

Torp
Nygården

Brattorp
Backagärde

Sandared

Sjöhagen

Tullen

Bergsäter

Picke
Göta

Kristineberg Lillå
n

Trandared

Tränningstorp

Stensvik

Hälasjön

Funningen
Ryssnäs

Abborrsjön
Svensbacken
Slottsarbetet

Slottet
GrunnasjöslättSlätthult

Holmen

Slättås

Timmerholmen Björkelund

Hagalyckan
L.
Näs

Labacken

L. Vänesjö

Sör-Rya

Hagadalen
Pålsbo
S
Vik

V
Vik
Höjden

Töllesjöholm
Töllesjö

Granbäcken
Hjortedalen

Granmad

Skogen
Storsjögården

Bergholmen

se
Ro

Ekeberg
Germundared

L. Ramna
Berget

Västertorp

Karlsberg Myrås

Kakås
Lökared

n
ke
äc
ab
s
då
Kovraberg
Lin

Änden
Kovra

Kovra

Bråten
Rudorna

Skansen

Näset

Korpåsen

Rosendal

Björkelund
Svedjan

n
ke
äc
b
s
al
nd

Råslätt

Skår

Stuvered

Nordlid

Öd

Björkholmen

Älmås

Mossebo

Dalen

Björnåsen

Älebacken

Björkelund

Hårsåsasjön

Rydboholm

Björkåsen

Björkhult

Kråkered

41

Stampen

n
Bålå

Yttre
Näs

Bisterbo

Ängen

Vis
ka

Uppsalen

Äktasjön

Skrämbo
Flimmes-

Guttasjön

L.
Bosnäs

Sjömaden

Ruered

Vä
g

Abborråsen

Riddarebo

Hagaberg
Nygården

Halleberg

da

Västersjön

Djupadal Vasshalla

00

L. Skogsryd
Hårsåsen

Transås

Bockaryd
Ekås

Torpen

Tokarp

Flymader

10

Skogen

Rydshult

Gånghester

Slättholmen

Flysjön

16

Berget

Värslebacken
Gärdet
Rydal

Sjöhaga

St.
Transåssjön

Ryd

SjötorpHäljasjö

Dammsvedjan

Gässlösa

Gröneberg

Sjögården
Funningen

Bosjön

Lövåsen

Björkelid

Holmen

Väg 1
7

Bråt

Gasslången

Vis lsban
an
ka
n

Surtan

Kvarnsjön

Viås

Fjällstorp

Bolingen
Björken

Rysshagen
Spängenäs

Lövadal

Nabben

27

Vä
g

Ekeslätt

Nättjärnen

n
så
an
r
K

Hedvigsborg

Djupasjön

Hägnen

V
Boda

Krokstorp
Palmås

Väg

Liden

Hallatorp

Väg 40

Trännings
torpasjön

Sjövik

Vikhult

Kyllängen

Borås

Brotorp

Viaredssjön

Hultafors

Gällande detaljplaner

Hulta

Viken

Arås L.
Arås

Pågående detaljplaner

Östermalm

Viared

Sjöholmen

Lila korridor

Hässleholmen

Ramnasjön

Pickesjön

Sjötorp

40

Långhult

Kvarnsjön

Lund

Svarvhult

km

Mörkgrön korridor
g
Vä

Svensgärde

Byttorp

Kolbränningen

Kust till Västergården
kustbanan

Sjömarken

Sörbo
Skansen

Kärra Bäckäng

Norrby

Ramnaslätt

Lundaskog
Bråten

2

Nedregården

Paradiset

Lindebacken

1,5

Ljusgrön korridor

Svinåsa

Bergdalen

Applagården

1

Mörkblå korridor

Främgärde
Källedal

Eskilsryd

Borås

Götebacka
Gräslid

Borhult

Svedjan

Norrmalm

Hestra

0,5

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Ljusblå korridor

S Kypesjön

VHägnen
äg
170
0

0

Mossatorpet

Jutabo
Skogsryd
Bäckäng

N Kypesjön Skogsslätt

Datum: 2016-01-26
Skala (A3): 1:70 000

Utredningsområde

Snökulla

Klämmab. Stenshult

Horsatorpet
n

Pilhem

Bergsäter

St. Nyland
Hyberg

Annelund

Detaljplanelagda områden Borås

Teckenförklaring

Amnahult Paradis
Bräkesås

Källäng
Tosseryd
L. Hyberg

L. Tosserydssjön

Viskan

Kypered
Östergården
Hultet
Ebbared
Sjötorp
gården
Ekås

Hagalund

St. Tosserydssjön

Sjöbo

Sjögården

Pålsbo

0

Rännekulla

Rävsryd

Björkekärr

Vatthult

Kulgrav
Hjältagården

Skogsryd

Almenäs
Sjöbo
sommarstad

Vångtorp

Skarvik

Frugården
Frändtorp
Långeryd
Furubäck
Borhult
Björkelund
Solberga
Lönnelid
Enelund
Abberås
Råssered

Ri
ng
sb
äc
ke
n

Haganäs

Tå

Skogen

Frufällan

Adamsbro

Kullen
BlombackaStockhult
Måndalen

Backakärr
Västerg.

Torpela

St.
Hjortsered

Lindeberg

Hästhagen Båstad

Runeberga

Hägnen L. Hjortsered

Skogshagen

Nygärdet

Åsen

Kärra Ekhult

Backen

Fagerhult

Källäng

Skogsryd

Rölle

Lakhall

Slättäng

LOKALISERINGSUTREDNING
BOLLEBYGD-BORÅS

Stakaberg

Klinten

Gräselid
Ramnavik

Mossbäckakärr

Bäckaryd

Korsbacken

Varvhult Hagaberg
Östermalm

Österg.

40
Getholme
Vägn Sågebacken

Näs

Slättaryd

Gräskärr
Grimmered

Nabben

Maden t till n
a
us an
Slätten K stb
u
k
jön
Ramnas

Enebacken
Liderna
Björkäng
Skogsslätt

Sandhem

Sandhult

Byttorp

Hemsjön

Kyrkebo

Öresjö

Äspås

Källhult

Göksholmen

Sjötorp

Kattryd

Näverhult

Vä
Fridhem
g
Torestorp
42

Gränstorp
Norrby
Börshult

Hult

8 KOMMUNAL FYSISK PLANERING

Börsås

42

Detaljkarta över centrala Borås

Väg

Mötesbron
n
Bergdale
tt
Randaslä

Wolfenfors

Sävshult
Fjästered

Harekulla
Hallared

Figur 8.3. Karta över Borås Stads detaljplaner.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

45

Bergdalen

Flertalet strandskyddsområden

•

Flertalet småbiotoper i jordbruksmark omfattade av det generella
biotopskyddet

Sandbäcken
Högelid

Storekullen

No
lå
n

9.1 Riksintressen

Byttorp
Tubbared

n
na

Oxalasjön

Kleven

Högsgärde

Oxalaberg

9.2 Andra skyddade områden
Högåsen

ill
tt

st
ku

ba

L.

Björkkullen
Östermalm
Mellomgärde

Flathult

Flertalet fornlämningar

•

Hallarna

Enebacken

Björkekärr

Skarvik

Riksintressen - K
Pilhem

Hällsjön

Datum: 2016-01-26
Skala (A3): 1:60 000

Hultet
Vatthult

Lindedalen

0

Björkekärr

Bohem

Skogslund

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Lunkebäcken

Inlag
Björkhem

Lyckås
Svedjan

Teckenförklaring
Utredningsområde

Fridhem

Götebacka

Teckenförklaring

Hallarna

No
lån

Landås

Backa

Berget

Andersgården

Fjällastorp

Riksintresse Järnväg - framtida

Viken

Viaredssjön

Riksintresse Väg - befintlig
Riksintresse Väg - planerad

Sjöholmen
Arås L.

Väg - framtida

Rammbo

Varpås

Vä SjöboKulla
g4
0

nan
stba
ill ku
t
t
s
Ku
Getabrohult

Bollebygd
Hede

Kullen
Berg

Vittkärr

Arås

Riksintresse Friluftsliv

Vannasjön

Kråktorp
Rinna
Forsa

Sörån
Erikstorp

Rävlanda

Mjöshult

Björkås

Stensås

Stuttjärn

Ljungslätt

Väg 40

Ösjön

Skoghem

Sjökullen

Enesberg
Eneslund

Surtan

Lomman
Övregården
en
Värred Brännelid

Glosås

Gräsmossen

Hästhagen

Holmen

Upptröst

Björkåsen

Ö Hunghult

Björkelid

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Björkered
Krakaviken

St. Kållesjön

StockasjönStockåsa
Snotaåsen

Björkhult

Buaskog

Älgåsen

Uppsalen
Holmen

Björkelid

Uppsalen

Sandlid

Su
rta
n

n
Surta

Hålemyst

Silkesåsen

Stensjön

Lönåsen

Mariedal

Figur 9.1. Västra delen av utredningsområdet med aktuella
riksintressen markerade.
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9 Skyddade områden och
miljökvalitetsnormer

Vid Bråt inom Borås Stad ligger ett militärt övningsfält med skjutbanor
som idag utgör ett öppet, det vill säga ej sekretessbelagt, riksintresse
för försvarsmakten (Försvarsmakten 2015-03). Kartor där riksintresset
framgår har inte erhållits från Försvarsmakten.
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Figur 9.2 Östra delen av utredningsområdet med aktuella
riksintressen markerade.
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9.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer som begrepp infördes med miljöbalken 1999, som
ett nytt styrmedel för att komma till rätta med störningar från så kallade
diffusa utsläpp (Naturvårdsverket 2015-03-17). I miljöbalkens 5:e kapitel
1§ står det att regeringen får, för vissa områden meddela föreskrifter om
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att
skydda samt avhjälpa skador på, eller olägenheter för, människors hälsa
eller miljö.
I dag finns det miljökvalitetsnormer för:
•

Föroreningar i utomhusluft (2010:477).

•

Parametrar i vattenförekomster (2004:660).

•

Kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (2001:554).

•

Omgivningsbuller (2004:675).

Enligt miljöbalkens 6:e kapitel 7§ ska det av en
miljökonsekvensbeskrivning framgå, hur det är tänkt att ett projekt ska
undvika att medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs.

Luft
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) syftar till att uppfylla det
krav som ställts genom vår gemenskap i EU vad avser kvaliteten på
utomhusluft (Naturvårdsverket 2015-03-17). De ämnen som berörs av
luftkvalitetsförordningen är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren,
arsenik, kadmium, nickel och bly. Miljökvalitetsnormer avser dels
föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får överskridas endast
i viss angiven utsträckning, samt dels föroreningsnivåer som inte bör
överskridas. För information om luftkvalitet inom utredningsområdet och
projektets påverkan se avsnitt 11.5.9 luftkvalitet.

Buller
Miljökvalitetsnormer för buller regleras i förordningen (2004:675)
om omgivningsbuller. Förordningen ger kommuner och Trafikverket
skyldighet att genom att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram,
sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Någon egentlig nivå för störningar definieras inte i
förordningen, utan normerna är så kallade målsättningsnormer.
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Fisk- och musselvatten
Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten, syftar till att skydda eller förbättra fisk- och musselvatten
för att upprätthålla fisk- och musselbeståndet. Inom utredningsområdet
finns inga vatten som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten.

Yt- och grundvatten
Miljökvalitetsnormer har fastställts för alla Sveriges vattenförekomster,
enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Miljökvalitetsnormerna
syftar till att skapa god vattenstatus och är framåtsyftande. Därmed är det
främst föroreningskällor vilka ger eller riskerar att ge långtidspåverkan
som skall åtgärdas för att säkerställa att normerna kan uppnås. Detta
utesluter dock inte att skyddsåtgärder krävs för tillfälliga åtgärder
(allmänna hänsynsreglerna enligt 2:a kapitlet miljöbalken).
Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer
och uttrycks som mått på vattnets yt- eller grundvattenstatus. De
grundläggande kvalitetskraven inom vattenförvaltningen, som uttrycks
i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla vattenförekomster ska
uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential
senast den 22 december 2015. Därutöver kan det komma särskilda krav i
vissa typer av skyddade områden.
Under vissa förutsättningar finns det utrymme för undantag från de
grundläggande kraven, om det är tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt
att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå god status till år 2015.
Vattenmyndigheten har beslutat om sådana undantag i stor utsträckning,
framför allt i form av tidsfrister för att uppnå god status eller god potential.
Vattenmyndigheten har också beslutat om ett generellt undantag i form av
ett mindre strängt krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar i ytvatten,
som ingår i bedömningen av kemisk ytvattenstatus (VISS 2015-05-05).
Vattenförekomsternas status och gällande miljökvalitetsnormer
uppdateras i cykler av sex år. Nya statusklassningar och normer har
samråtts under våren 2015. I denna miljökonsekvensbeskrivning
redovisas miljökvalitetsnormerna för 2009. Detta på grund av att det
nya statusklassningarna inte hade fastställts och trätt i kraft innan denna
miljökonsekvensbeskrivning färdigställdes.
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Ytvattenförekomster bedöms var sjätte år utifrån ekologisk status och
potential samt kemisk status. Den ekologiska statusen omfattar biologiska,
fysikalisk-kemiska och hydrologiska kvalitetsfaktorer och bedöms i en
femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.
Starkt modifierade eller konstgjorda vattenförekomster klassas istället i en
femgradig skala utifrån deras ekologiska potential: maximal, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig potential. Den kemiska ytvattenstatusen
baseras på koncentrationer av de ämnen som är upptagna på listan över
prioriterade ämnen, och utgör därför så kallade gränsvärdesnormer.
Kemisk ytvattenstatus klassificeras som god status eller uppnår ej god
status.
Grundvatten bedöms utefter grundvattnets kemiska och kvantitativa status.
Grundvattnets kemiska status bedöms så som för ytvattenförekomster.
Grundvattnets kvantitativa status bedöms genom att se om det
är balans mellan vattenuttag och grundvattenbildning. För att en
grundvattenförekomst ska uppnå god kvantitativ status får inte
grundvattenuttaget vara större än grundvattenbildningen, så stora att
flödesriktningar kan ändras eller att grundvattennivån ändras så att det
medför att god ekologisk status inte uppnås i ytvattenförekomster som är
kopplade till grundvattenförekomsten.
Detta projekt berör sju vattendrag, tre sjöar och två grundvattenmagasin
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. De vattendrag inom
utredningsområdet som omfattas av miljökvalitetsnormer är Nolån, Sörån,
Ulån, Surtan, Bålån, Ryssbybäcken, Viskan, Lillån, Rosendalsbäcken och
Lindåsabäcken. Sjöar som omfattas av miljökvalitetsnormer är Västersjön,
Björken-Bolingen och Bosjön. Grundvattenmagasin som omfattas av
miljökvalitetsnormer är Bollebygd och Borås. Status i dessa vattendrag,
sjöar och grundvattenmagasin och projektets påverkan på dessa redogörs
för i avsnitt 11.7.1.

10.1 Geologi
Berggrunden inom utredningsområdet domineras av heterogena
granitoida gnejser samt metabasiter. Metabasiterna förekommer både som
stora och små linser i gnejserna samt som större bergartsenheter, främst
öster om Borås. Jordartskarta över utredningsområdet kan ses i figur 10.3
och 10.4.
Då berggrunden inom området är veckad varierar gnejsighetens
orientering. Generellt är den dock vanligen flack med en stupning på
cirka 10-30 grader. Gnejsighetens orientering samt storskaliga strukturer
i form av sprickzoner och sprickdalar avspeglas i områdets topografi
med sjösystem. De dominerande strukturerna är främst orienterade i
nordvästliga-sydöstliga och nordöstliga-sydvästliga riktningar samt i
mindre omfattning i nord-sydlig riktning.
Vid Bollebygd, i Nolåns och Söråns dalgång, utgörs jordlagerföljden
generellt av ett upp till tio meter mäktigt lager med svallsediment (i
huvudsak sand och silt) ovanpå ett lager med siltig lera med silt- och
sandskikt. Leran vilar i regel på ett lager av friktionsjord på berg.
Lermäktigheterna varierar här mellan cirka 5-50 meter. I lerlagret finns
också tjockare silt- och sandlager insprängt. I dalgången varierar djup
till berg mellan cirka 10-80 meter, se figur 10.1. Till följd av de branta

Området mellan Bollebygd och Borås utgörs av berg i dagen eller ett
tunt jordtäcke ovan berg, upp till fem meter. I lägre liggande partier i
terrängen och vid vattendrag förekommer organisk jord ovan moränen.
Det finns även flera större sammanhängande torvmossområden. Vid
Viareds industriområde ligger Viaredsdrumlinen. Det är en ganska flack
och ursprungligen cirka tre kilometer lång och cirka 400 meter bred
drumlin med blockfattig morän och med ett jorddjup upptill cirka 15 meter.
Drumlinen kan enligt undersökningar vara svårschaktad och flytbenägen i
vattenmättat tillstånd. Flytsand har påträffats i området.
Inom Borås påträffas generellt isälvsavlagringar i form av sand, silt och
grus samt partier med berg i dagen. I Borås varierar jorddjupen mellan 0
och 40 meter eller mer, se figur 10.2. För att frigöra mer mark inom Borås
har Viskan grävts om och rätats ut, bland annat vid kraftvärmeverket i
norra delen av Borås. Inom detta område påträffades även löst lagrade
svämsediment i form av silt och lera i anslutning till den ursprungliga
åfåran. Den ursprungliga åfåran är idag utfylld med massor av okänt slag.
Mycket begränsade partier med lera och torv har påträffats i anslutning till
Viskans dalgång och på ett fåtal ställen har stabilitetssituationen bedömts
vara känslig. Ett av dessa ställen är längs den västra stranden av Viskan,
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Mellan Bollebygd och Borås finns inga sammanhängande
grundvattenmagasin. Grundvattennivån på sträckan ligger cirka
1,5-3 meter under markytan, utom i kärren och mossarna där
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Nolåns och Söråns dalgång omfattar grundvattenmagasinet Forsa. I
magasinet förekommer tätande ler- och siltskikt, vilket ofta ger upphov till
skilda magasin i ett övre och ett undre magasin. Forsa grundvattenmagasin
används inte för allmänt grundvattenuttag. Grundvattenmagasin
beskrivs mer ingående i avsnittet om yt- och grundvatten, se avsnitt 11.7.1
Naturresurser.
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Utredningsområdet kan från ett hydrogeologiskt perspektiv betraktas i
fem delområden; Nolåns och Söråns gemensamma dalgång, höjdområdet
mellan Bollebygd och Borås, Borås tätort, höjdområdet öster om Borås
samt underliggande berggrund. Utredningsområdet är fördelat på Rolfsåns
avrinningsområde med Nolån, Sörån och Viaredssjön samt Viskans
avrinningsområde med Viskan, Västersjön och Bosjön. Ett stort antal
ytvattendrag, såväl stora som små, förekommer inom utredningsområdet.
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9 SKYDDADE OMRÅDEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER

10 Byggnadstekniska förutsättningar

där Lillån ansluter till Viskan. Jordlagren öster om Borås centrum, även
utmed Lillån, utgörs av fast lagrad morän i större sammanhållande lager
och partier med berg i dagen. I övrigt liknar området öster om Borås
området mellan Bollebygd och Borås men med större skillnad i topografi.

slänterna längs Nolån och Sörån har ett antal ras eller skred inträffat.
Rasen har generellt varit relativt grunda och har inte nämnvärt påverkat
marken ovan släntkrön. Längs åarnas strandkanter pågår kraftig erosion,
främst i ytterkurvorna till åarna. Lerlagren i dalgången är i allmänhet
relativt fasta och bedöms vara mindre sättningskänsliga.
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Figur 10.1. Djup till berg i Bollebygd.
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Figur 10.2. Djup till berg i Borås.
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11 Miljöförutsättningar,
miljökonsekvenser och åtgärder
Processen för framtagande av denna miljökonsekvensbeskrivning har
haft två syften. Det första har varit att medverka till att de korridorer som
tas fram, i största möjliga mån tar hänsyn till de miljöförutsättningar
som finns inom utredningsområdet. Det andra syftet har varit att
konsekvensbeskriva de korridorer som tagits fram. I detta kapitel
redovisas förutsättningar, konsekvenser och åtgärder ämnesvis. För varje
område beskrivs först förutsättningarna inom hela utredningsområdet.
Detta görs för att ge läsaren en överblick över de miljöförutsättningar
som låg till grund för framtagande av korridorer, se kapitel 7. Eftersom
utredningsområdet är stort har beskrivning av förutsättningar fått hållas
på en övergripande nivå. Därefter beskrivs konsekvenserna av de olika
korridorerna. Korridorerna berör endast en del av utredningsområdet och
konsekvensbeskrivningen har därför kunnat göras något mer ingående
än beskrivningen av förutsättningarna. Detta får till följd att saker som
nämns under konsekvensbeskrivningen inte alltid är omnämnt under
förutsättningar.
Själva konsekvensbeskrivningen har gjorts utifrån den metod som
beskrivs i avsnitt 4.7. Korridorerna är i vissa delar breda och skillnaden i
konsekvens kan variera stort utifrån var i korridoren järnvägen anläggs.
Dessa skillnader beskrivs i texten. Vid den samlade bedömningen
av korridorens konsekvens inom respektive ämnesområde har
utgångspunkten varit att järnvägen placeras där konsekvenserna blir
som störst. Det är alltså ett värsta scenario som beskrivs. De åtgärder
som beskrivs under avsnitt åtgärder är inte medtagna vid bedömningen.
Vid projektering av järnvägen i nästa skede kan alltså konsekvenser
komma att undvikas eller mildras. Alla konsekvensbeskrivningar
för utbyggnadsalternativ utgår från konsekvensbeskrivningen för
nollalternativet inom varje ämnesområde.

11.1 Stads- och landskapsbild
Förutsättningar
Landskapsbild

Landskapsbilden beskriver visuella upplevelser utifrån en betraktares
synvinkel. Utredningsområdet delas i den översiktliga landskapsanalysen
in i fyra landskapstyper, se figur 6.1. De visuella upplevelser som dessa
landskapstyper bidrar till beskrivs nedan. Även visuella barriärer beskrivs,
då dessa har en viktig roll i upplevelsen av landskapet. Områden med en
värdefull landskaps- eller stadsbild har markerats i figur 11.1.3.

Stora sammanhängande skogsområden med sjösystem
Landskapet består av sammanhängande skogar, se figur 11.1.1, med små
möjligheter till vyer med medellång till lång sikt, se figur 6.1. Vid passage
genom utredningsområdet på vägarna är det främst den uppvuxna skogen
nära vägen som syns. Den stora förekomsten av sjöar och våtmark är

därför värdefull ur visuell synpunkt då de möjliggör längre vyer och avbrott
i den monotona miljö som den uppvuxna skogen innebär. Den kraftiga
topografin i området innebär riktningar i landskapet, vilka inte tydligt
framträder på grund av den täta skogen.

Öppet kulturlandskap
De stora öppna kulturlandskapen i området är belägna i anslutning till
åarna Söråns och Viskans dalgångar, se figur 11.1.3. Landskapet upplevs
storskaligt och området karaktäriseras av ett öppet och mjukt böljande
landskap som till den största delen har långa och vida vyer. Detta möjliggör
för betraktaren att kunna läsa av landskapet och få en överblick över det.
De öppna kulturlandskapen är värdefulla då de erbjuder en variation till
de uppvuxna skogsområdena. I dalgångarna finns något glesa trädbevuxna
partier som bidrar till att minska skalan och som avgränsar utblicken. De
slingrande vattendragen skapar en fysisk barriär. Dock upplevs de som
ett värdefullt visuellt element då de förklarar landskapets tillblivelse.
Vägstrukturen är modern och relativt oregelbunden, väg 40 korsar Söråns
dalgång, se figur 11.1.2, och utgör en stor visuell barriär. Bebyggelsebilden i
området domineras av spridd jordbruksbebyggelse.

Stadsbild
Tätortsbebyggelse
Borås innerstad kan grovt delas in i två typer av områden, tydliga
homogena stadsdelar och mellanområden, bestående av delvis avrivna
äldre industriområden, som bildar mindre tydliga mellanrum. Den inre
stadskärnan har en tydligt avläsbar kvartersindelning med blandad tät
stadsbebyggelse omgiven av en ring av stadsdelar med huvudsakligen
bostadsbebyggelse från olika epoker. De tydliga stadsdelarna är åtskilda av
de otydliga stadsrummen som följer Viskan och olika infrastrukturstråk.

Figur 11.1.1. Stora sammanhängande skogsområden vid Sjödal.
Bilden tagen norrut.

Randbebyggelse
Verksamhetsområdet Viared, längs väg 40, utgör ett stort avbrott i den täta
skogen. Områdets yta håller på att utvecklas och den stora plansprängda
ytan skiljer sig markant från områdets omgivande terräng. Som området
ser ut idag ges god överblick men karaktären är likt ett månlandskap
med få eller inga möjligheter till orientering. Runt området reser sig
skogsbeklädda höjder och kontrasten mot det plansprängda området
är stor. Den del av verksamhetsområdet som redan är bebyggd är ett
sedvanligt verksamhetsområde med stora byggnader med platta tak, stora
parkeringsytor och ett effektivt vägnät med till största delen raka vägar.
I det befintliga verksamhetsområdet är dock delar av ursprunglig natur
bevarad som till exempel någon trädbevuxen bergsknalle, det finns även
nivåskillnader inom området som kommer av den ursprungliga topografin.
Detta gör att det befintliga verksamhetsområdet trots sin storskalighet har
en förankring i landskapet.

Barriärer
Visuella barriärer i utredningsområdet är de stora vägarna, väg 40
och väg 27, Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan
som går genom området samt kraftledningsgatorna i området. Genom
skogsområden är de visuella barriärerna främst tydliga på nära håll medan
de i öppna områden med längre vyer blir mer påtagliga även på längre håll.

Väg 40
Bollekollen

Figur 11.1.2. Östra delen av Söråns dalgång. Bild tagen mot öster.
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Samlingskarta korridorer
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Figur 11.1.3. Karta över korridorerna med områden värdefulla för landskapsbild och stadsbild markerade.
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Påverkan, effekt och konsekvens
För stads- och landskapsbild tillämpas följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av värdet
Högt landskapsbilds-/stadsbildsvärde - Området har en mycket
tydlig karaktär där ekologiska, sociala och kulturella värden samverkar i
ett brukarsperspektiv. Områdets kvaliteter är betydelsefulla i regionen och
är unika nationellt sett.
Måttligt landskapsbilds-/stadsbildsvärde - Området har en tydlig
karaktär där ekologiska, sociala och kulturella värden samverkar i ett
brukarsperspektiv. Områdets kvaliteter är typiska/representativa för
regionen och är av stor betydelse för det lokala brukandet.
Lågt landskapsbilds-/stadsbildsvärde - Området har vissa
karaktärsdrag och kvaliteter som gör att det har betydelse för det lokala
brukandet.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår där föreslagen åtgärd står i
mycket stor kontrast med omgivande landskap/stadslandskap eller
påverkar upplevelsen av omgivningen, dess karaktär och brukande
påtagligt avseende till exempel skala, orienterbarhet, invanda stråk,
avgränsningar, landmärken och utblickar.
Måttlig effekt - Måttligt negativ effekt uppstår där föreslagen åtgärd
står i kontrast med en del av omgivande landskap/stadslandskap eller
delvis påverkar upplevelsen av omgivningen, dess karaktär och brukande
avseende till exempel skala, orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar,
landmärken och utblickar

Utbyggnadsalternativ
Västra delen
Mörkgrön korridor
I Nolåns och Söråns dalgång kommer järnvägen och eventuella
bullerskydd att utgöra ett betydande visuellt tillägg. Detta tillägg blir på
håll extra tydligt om järnvägen förläggs på bro. Järnvägen kan uppfattas
både positivt och negativt för den som betraktar den. För resenären torde
det utgöra en positiv del av resan med vackra utblickar, förutsatt att
eventuella bullerskydd görs genomsiktliga. Om järnvägen förläggs på bro
är det viktigt att bron blir tillräckligt hög för att inte skära av flöden längs
med dalgången. Detta gäller såväl för människor i rekreativt syfte som för
djur. Om järnvägen förläggs i markplan kommer flödena längs dalgången
till viss del skäras av. Effekterna i form av avskurna flöden kan minskas,
men inte raderas, genom att anordna över- och underfarter i adekvat
utsträckning. Se figur 11.1.4 för mörkgrön korridors utbredning i Söråns
dalgång. En kumulativ effekt kan uppstå om effekterna av järnvägen
adderas med de effekter som den planerade utbyggnaden får kring den nya
stationen. Konsekvensen blir då en markant ändrad landskapsbild, från
landsbygd till samhälle.
Efter dalgången går korridoren in i skogen och järnvägen ligger till en
början i tunnel. Låddekärrsbu, som har ett högt landsskapsbildsvärde,
passeras. Vid markläge förbi området blir järnvägens effekter i form av
förändrad landskapsbild vid kulturlandskapet stor, och innebär en stor
kontrast till den befintliga landskapsbilden. Konsekvensen av detta blir att
områdets upplevelsevärde minskar.
Korridoren omfattar Vannasjön som har betydelse för rekreation i form av
bad och promenader. Om järnvägen passerar sjön förutsätts passagen ske
på bro för att behålla flödena i landskapet. Järnvägen kommer att resultera
i en stor förändring av befintlig landskapsbild. Konsekvensen av detta blir
att områdets upplevelsevärde minskar.

Förbi sjön Eningen förutsätts järnvägen gå på bro. En lång bro över vatten
och delvis över landskap kommer att innebära ett tydligt visuellt tillägg i
landskapet och en förändrad visuell karaktär.
Resten av sträckan kommer järnvägen att gå i relativ närhet till väg 40.
Miljön är tålig för den typen av tillägg då här redan går en stor väg.
Sammantaget antas mörkgrön korridor i östra delen innebära måttliga
negativa konsekvenser för landskapsbilden.

Lila korridor
I Nolåns och Söråns dalgång är sträckningen densamma som i mörkgrön
korridor, detsamma gäller passagen av Låddekärrsbu, se mörkgrön
korridor.
Vid Stensås passeras ett småskaligt och varierat odlingslandskap vars
upplevelsemässiga värde är känsligt för införandet av storskaliga
infrastrukturelement.
Korridoren passerar kulturmiljön vid Sjödal. Om järnvägen förläggs i
korridorens södra del blir effekterna för landskapsbilden mindre än om
de förläggs i korridorens norra del förbi Sjödal. Om järnvägen förläggs
förbi eller genom Sjödal kan konsekvensen bli att de som bor där flyttar
och den öppna landskapsbilden riskerar att försvinna till följd av ändrad
markanvändning.
Mellan Olslund och Viared går korridoren genom ett småflikigt, varierat
landskap med många våtmarker och sjöar. Införandet av ett storskaligt

Liten effekt – Liten negativ effekt uppstår då föreslagen åtgärd innebär
en viss förändring av områdets landskap/stadslandskap till exempel vad
gäller rumslighet, utblickar, skala, struktur och samband.

Nollalternativ

Bollebygd
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Planer på utbyggnad av bostadshus genom förtätning finns också i
nordvästra delen av Borås. Detta skulle kunna skapa förutsättningar att,
tillsammans med andra åtgärder, minska den splittrade stadsstruktur med
stora infrastruktur- och gamla industrielement utspridda i staden som
Borås har idag. Detta kommer i sådant fall att innebära en förändring av
stadsbilden.

an
an

Väg 40

Ku
st

Nollalternativet innebär en framtida utveckling i utredningsområdet i
sådant fall att höghastighetsjärnvägen inte blir förverkligad, se avsnitt
7.2. Effekterna på landskapsbilden antas i sådant fall inte bli särskilt
stora i utredningsområdet som helhet. Störst påverkan på landskaps- och
stadsbild kommer troligtvis ske i utkanten av Borås. Borås har planer
på utbyggnad av verksamhetsområdet Viared och planer finns också på
utbyggnad av handel och verksamheter på andra ställen i utkanten av
staden, längs de huvudsakliga infrastrukturstråken. Detta kan innebära
stor påverkan på sammanhängande skogsområden i anslutning till större
vägar, som istället blir en del av stadsbilden som randbebyggelse, med
storskaliga element och plana ytor.
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Vid Björkelund och Björkedal ligger gårdar utspridda i landskapet. En
järnväg i markplan riskerar att påverka samband och flöden vid dessa
gårdar negativt. Konsekvenser av den förändrade landskapsbilden kan bli
att det blir mindre attraktivt att bo i dessa gårdar.

Figur 11.1.4. Mörkgrön korridors ungefärliga utbredning i Söråns dalgång.

passage söder om den höjd som kasernbyggnaderna står på att föredra ur
landskapsbildssynpunkt.

Sammantaget antas lila korridor i östra delen innebära måttliga negativa
konsekvenser för landskapsbilden.

Norra delen av Göta, ett bostadsområde från 40-talet som klassas som
kulturhistoriskt värdefullt, berörs av lila korridor, där korridorens södra
gräns går i stort sett rakt igenom området. En järnväg i korridorens södra
delar medför ett fysiskt intrång i bostadsområdet. Områdets värde utgörs
inte främst genom värdet på de enskilda byggnaderna, utan snarare av
den sammanhållna och tidstypiska bebyggelsen, där karaktären byggs
upp av lamellhus utplacerade i den kuperade terrängen där de öppna
bostadsgårdarna har en naturlik gestaltning. Införandet av en storskalig
järnvägsanläggning kan innebära att områdets karaktär påverkas kraftigt
negativt eller helt går förlorad.

Östra delen
Lila korridor
I korridorens västra del passeras den del av Viareds verksamhetsområde
som ännu inte är bebyggd, se figur 11.1.5. En järnväg här innebär ingen
negativ påverkan på landskapsbilden.
Vid Rysshagen passeras ett område med fritidshus och bostadshus.
En järnväg i den södra delen av korridoren skulle väsentligt förändra
landskapsbilden och sänka upplevelsvärdet för dem som bor här.
Därefter går korridoren genom den tätortsnära skogen sydväst om Borås.
Området bedöms ur en landskapsbildssynpunkt ha relativt god tålighet
för en ny järnväg, då järnvägen skulle passera genom slutna skogsrum och
därmed endast påverka det närmsta området. Dock innebär anläggningens
bredd ett brott med den slutna skogskaraktären.
Där korridoren kommer in i staden löper den förbi regementet, se figur
11.1.6. På grund av omgivande topografi förutsätts en järnväg inom
korridoren komma att förläggas i tunnel under regementsområdet och
kasernbyggnaderna. Påverkan på stadsbilden beror på möjlig bergtäckning
vid tunnelpåslagen och var bergpåslag kan ske öster om regementsområdet.
Det finns således en risk för ett intrång som påverkar kasernbyggnaderna
negativt. Om järnvägen skulle förläggas på ett sådant sätt att regementet
påverkas skulle det få stora negativa konsekvenser för stadsbilden. Detta
då regementet är en viktig karaktärsmiljö som genom sitt exponerade
läge under lång tid påverkat stadsbilden i denna del av staden. Om en
passage i tunnel inte är möjlig utan påverkan på kasernbyggnaderna, är en

Däremot finns det stora fördelar med att passera norr om Göta, vid
området Lusharpan och det befintliga spårområdet. Att samförlägga den
nya järnvägen hit vore positivt då detta område är tåligt för den typen av
tillägg, till skillnad från de närliggande bostadsområdena.
I höjd med den befintliga stationen ligger området Norrby på spårens
västra sida. Detta är ett bostadsområde, vilket gör att införandet av en
storskalig järnvägsanläggning och stationsområde skulle kontrastera med
den nuvarande stadsbilden.
På spårens östra sida ligger rutnätsstaden med en småskalig och
regelbunden kvartersstruktur. Här skulle en ny storskalig stations- och
järnvägsanläggning stå i djup kontrast till den befintliga stadsbilden,.
Inte bara på ett symboliskt plan, då detta ses som stadens ursprungliga
kärna, utan även med de upplevda värdena som i mångt och mycket
ligger i områdets mänskliga skala. Att passera med järnväg här innebär
stora negativa konsekvenser för stadsbilden. Framför allt för området vid
Simonsland och Högskolan i Borås. I Knalleland är stadsstrukturen något
mer storskalig och därför mindre känslig.

Lite längre norrut passerar korridoren området Norrmalm. Norrmalm
utgör dock ett stort sammanhängande område som bara delvis skulle
påverkas av en järnväg i markplan.
Genom hela Borås kan järnvägen förutsättas förses med bullerskydd
som kommer att sticka upp runt järnvägen och, beroende av utformning,
komma att utgöra en hög visuell barriär.
Där korridoren lämnar tätorten är korridoren bred, och löper genom den
tätortsnära skogen nordost om Borås. I de öppna landskapsrummen är
påverkan på landskapsbilden som störst, och här kan konsekvensen bli en
negativ påverkan på områdets upplevelsemässiga värden, främst kopplat
till den rekreation som förekommer här.
Sammantaget antas lila korridor i västra delen innebära stora negativa
konsekvenser för landskaps- och stadsbilden.

Ljusgrön korridor
Väster om Borås passeras Pickesjön, passagen av själva sjön och dess
närmsta omgivning förutsätts dock ske i tunnel. Korridoren passerar
regementet, men även här förutsätts tunnel.
Genom Göta kommer järnvägen att förläggas på bro eller i markplan,
rakt igenom befintlig stadsstruktur. Järnvägen har inom korridoren inte
möjlighet att löpa längs någon befintlig riktning i staden, utan kommer
att skära rätt igenom staden utan hänsyn till befintliga strukturer. Inom
korridoren ligger en rad olika platser med olika typer av värden som är
känsliga, bostadsområdet Göta med en sammanhållen 40-tals-arkitektur,
kyrkogården S:ta Birgittas griftegård, se figur 11.1.7, och Druvefors med
berg och bebyggelse runtom. Där järnvägen placeras ovan mark inom
korridoren kommer den att få stora negativa konsekvenser för stadsbilden.
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort skulle, genom en driven
och omsorgsfull gestaltning, kunna bidra till en spännande dynamik i
stadsbilden.

11 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖKONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

infrastrukturelement bryter med den nuvarande karaktären och kan
innebära att det upplevelsemässiga värdet av landskapet påverkas negativt.

Minst negativa konsekvenser för stadsbilden erhålles i ett så sydligt läge
som möjligt i korridoren.
Där järnvägen placeras ovan mark i Borås förutsätts den förses med
bullerskydd som kommer att sticka upp runt järnvägen och, beroende av
utformning, komma att utgöra en hög visuell barriär.
Från Bergsäter, förbi Hulta och Trandared, till Svensgärde förutsätts
järnvägen förläggas i tunnel, vilket inte genererar någon påverkan på
stadsbilden annat än vid tunnelmynningar.
Från Svensgärde till utredningsområdets östra gräns löper korridoren
nära väg 40. Den följer i mångt och mycket sprickdalarnas riktning.
Järnvägen skulle innebära ett visuellt tillägg, men landskapet är tåligt för
detta då järnvägen skulle kunna samlokaliseras med väg 40 och inordnas
i sprickalarnas riktning. Järnvägen skulle då innebära mindre negativa
konsekvenser för landskapsbilden.

Figur 11.1.5. Viareds verksamhetsområde inom lila korridor i öst, med plansprängt område i bakgrunden. Bilden är tagen västerut.

Sammantaget antas ljusgrön korridor i västra delen innebära måttliga stora negativa konsekvenser för landskaps- och stadsbilden.
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Mörkgrön korridor
Järnvägen kan gå i markplan genom ett lummigt bostadsområde, Göta,
med småskalig flerbostadsbebyggelse. Att dra fram en järnväg här
innebär i princip en radering av hela detta område. Detta får mycket
stora konsekvenser för stadsbilden. Om järnvägen förläggs längre norrut
i korridoren innebär även det långtgående konsekvenser för stadsbilden
då S:ta Birgittas griftegård ligger här och ett bostadsområde med
kulturmiljövärden. Detta skulle innebära ett brott med den nuvarande
stadsbilden som signalerar vardagliga funktioner och en mänsklig
småskalighet.
Genom hela Borås kan järnvägen förutsättas förses med bullerskydd
som kommer att sticka upp runt järnvägen och, beroende av utformning,
komma att utgöra en hög visuell barriär.

Figur 11.1.6. Del av regementet.

Förbi Kristineberg kan järnvägen komma att förläggas på bro eller i
markplan. Här följer korridoren Lillån. Detta vattendrag är idag starkt
påverkat av att det rinner förbi urbana områden, och i bästa fall skulle
en förläggning av järnvägen kunna mynna i en ny gestaltning som skulle
kunna tillgängliggöra ån. I sämsta fall blir vattendraget ännu mindre
tillgängligt än det är idag.
Korridoren går igenom delar av bostadsområdena Kristineberg,
Hedvigsborg och Trandared, vilket får stora konsekvenser för de
befintliga bostadshus som ligger där. Men området är ändå ett stort
sammanhängande bostadsområde, så det skulle inte innebära en
utradering av hela områdets karaktär. Detta skulle dock innebära ett brott
med den nuvarande stadsbilden som signalerar vardagliga funktioner och
en mänsklig småskalighet.
Öster om Hedvigsborg löper korridoren längs med Kust till kustbanan
utanför Borås Stad. Eftersom det är ett obebyggt område som redan är
påverkat av befintlig järnväg så får tillägget av en ny järnväg inte särskilt
stora konsekvenser för landskapsbilden.

Figur 11.1.7. S:ta Birgittas griftegård.

Söder om Slättholmen delar sig korridoren i en nordlig och en sydlig del.
Den nordligare delen korresponderar bättre med de befintliga riktningarna
i detta landskap. Den sydligare delen skär av sprickdalarna på snedden,
vilket innebär större negativa konsekvenser för landskapsbilden.
Sammantaget antas mörkgrön korridor i västra delen innebära måttliga stora negativa konsekvenser för landskaps- och stadsbilden.

Ljusblå korridor
Korridoren passerar den del av Viareds verksamhetsområde som ännu
inte är bebyggd. En järnväg här igenom innebär ingen negativ påverkan på
landskapsbilden.
Mellan Viared och Viskan passeras en del fritidshus och permanent
bebyggelse. En järnväg här skulle innebära en negativ förändring av
landskapsbilden för dem som nyttjar dessa hus. I övrigt går korridoren
genom den tätortsnära skogen sydväst om Borås. Områdets landskapsbild
bedöms ha relativt god tålighet för en ny järnväg.
Figur 11.1.8. Väg 27 och bro över Viskan.
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Över Viskan kommer järnvägen att gå på bro. Detta kan å ena sidan ge
upphov till vackra utblickar för resenären, men å andra sidan blir det
ett markant visuellt tillägg, som efter tycke och smak kan upplevas såväl
positivt som negativt för betraktaren som befinner sig i landskapet. Figur
11.1.8 visar väg 27 och dess bro över Viskan.
Öster om Viskan antas det nya stationsområdet förläggas i markplan
eller på bro. Det innebär inga till små negativa konsekvenser för
landskapsbilden. Söder om väg 1700 löper korridoren genom
rutplatålandskapet sydost om Borås. Järnvägen går inte fullt ut i linje med
landskapets riktningar, vilket bryter med landskapets karaktär och innebär
negativa konsekvenser för upplevelsen.
Norr om väg 1700 antas järnvägen passera genom ett stort
sammanhängande skogsområde. Detta innebär små negativa konsekvenser
för landskapsbilden, då järnvägen skulle passera genom slutna skogsrum
och därmed endast påverka det närmsta området. Dock innebär
anläggningens bredd ett brott med den slutna skogskaraktären.
Sammantaget antas ljusblå korridor i västra delen innebära måttliga
konsekvenser för landskapsbilden.

Mörkblå korridor
För området mellan Viared och Viskan se ljusblå korridor.
Öster om Viskan antas det nya stationsområdet förläggas i markplan
eller på bro. Det innebär inga till små negativa konsekvenser för
landskapsbilden. Söder om väg 1700 löper korridoren genom
rutplatålandskapet sydost om Borås. Järnvägen kommer att gå på tvärs
över sprickdalarna, vilket bryter med landskapets karaktär och innebär
negativa konsekvenser för upplevelsen av det.
I höjd med Hårsåsen delar sig korridoren i en nordlig och en sydlig
del, men ingen av dessa följer fullt ut riktningarna i landskapet. Den
nordligare delen korresponderar dock bättre än den sydliga med de
befintliga riktningarna i detta landskap. Den sydligare delen skär av
sprickdalarna på snedden, vilket innebär större negativa konsekvenser för
landskapsbilden.
Sammantaget antas mörkblå korridor i västra delen innebära måttliga
negativa konsekvenser för landskapsbilden.

Röd korridor
Den del av korridoren där järnvägen kan förläggas i markplan passerar den
del av Viareds verksamhetsområde som ännu inte är bebyggd. En järnväg
här igenom innebär ingen negativ påverkan på landskapet.
Mellan Viared och Viskan passeras en del fritidshus och permanent
bebyggelse. En järnväg här innebär en negativ konsekvens för de som bor
här. I övrigt går korridoren genom den tätortsnära skogen sydväst om
Borås. Området bedöms ha relativt god tålighet för en ny järnväg.
I resterande del av korridoren går järnvägen i tunnel, vilket innebär
en minimal påverkan på landskapet. I staden kan dock stationsläget få
konsekvenser i form av dess uppgångar, men då korridoren sträcker

såväl fysiska som visuella kopplingar mellan de båda sidorna. De visuella
kopplingarna möjliggörs med genomsiktliga bullerskärmar och det fall
banan förläggs på bro genom att ge den ett luftigt uttryck.

Gul korridor

Gestaltningsprinciper för de olika korridorerna behandlas närmare i
Gestaltningsprogrammet.

Järnvägen förläggs till stor del i en tunnel, men med en bibana med station
i markläge. Strax sydväst om väg 40 kan bibanan komma upp i markplan.
Här placeras den tillsammans med andra infrastrukturelement och det är
främst de planskillnader (där ny järnväg och befintlig infrastruktur måste
passera i olika höjdnivåer) som kan uppstå som påverkar stadsbilden.
Järnvägen kan också bli ett barriärelement i staden.
I höjd med den befintliga stationen ligger området Norrby på spårets
västra sida. Detta är ett bostadsområde, vilket gör att införandet av en
bibana med station skulle kontrastera med den nuvarande stadsbilden.
Även om bibanan är smalare än högahastighetsjärnvägen i sin helhet finns
en risk att barriäreffekten förstärks gentemot Norrby.
På spårens östra sida ligger rutnätsstaden, se figur 11.1.9, med en småskalig
och regelbunden kvartersstruktur. Även en bibana skulle här stå i kontrast
till den befintliga stadsbilden, inte bara på ett symboliskt plan, då detta ses
som stadens ursprungliga kärna, men även med de upplevda värdena som
i mångt och mycket ligger i områdets mänskliga skala. Att passera med
bibana här innebär stora negativa konsekvenser för stadsbilden. Framför
allt för området vid Simonsland och Högskolan i Borås, se figur 11.1.10,
som kommer att påverkas mycket negativt av en bibana. I Knalleland är
stadsstrukturen något mer storskalig och därför mindre känslig.
Vid Norrmalm förväntas bibanan återigen dyka ner i tunnel, och får
därmed små effekter på stadsbilden.
Genom hela Borås kan järnvägen förutsättas förses med bullerskydd
som kommer att sticka upp runt järnvägen och, beroende av utformning,
komma att utgöra en hög visuell barriär.
Sammantaget antas gul korridor mellan Viared och Borås innebära stora
negativa konsekvenser för landskapsbilden.

Åtgärder
I landskapet är påverkan särskilt stor i de områden som erbjuder längre
siktlinjer, som till exempel dalgångarna och de stora sjöarna. För att
minska negativ påverkan på landskapsbilden kan järnvägen här placeras
så lågt som möjligt alternativt på bro, där visuell kontakt bibehålls under
järnvägen. I de fall bullerskydd behöver användas kan de utformas med
genomsiktlighet så att de ej bryter visuella samband. Genom områden med
skog kan järnvägsanläggningen med fördel försöka tonas ner så mycket
som möjligt så att intrånget i den karaktärsskapande skogen minskas.
I de fall bullerskydd behövs bör de utformas med tanke på landskapsbilden
och områdets visuella kvaliteter.
I staden utgörs den negativa påverkan på stadsbilden främst av att den
nya järnvägsanläggningen förstärker den visuella barriär som järnvägen
redan idag utgör. För att mildra barriärverkan är det viktigt att möjliggöra

Nedan beskrivs föreslagna gestaltningsåtgärder för att mildra
konsekvenserna för de korridorer som innebär små-måttliga negativa
konsekvenser eller högre. Detta görs utifrån Gestaltningsprogrammet.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Nolåns och Söråns dalgång passeras ur gestaltningssynpunkt helst på
bro med hög broprofil. Vid förläggning genom bebyggda områden krävs
åtgärder för att tona ner järnvägens uttryck och undvika splittring. Vid
samlokalisering med väg 40 är ett viktigt ställningstagande vad som
sker med landskapet mellan väg och järnväg. Det är viktigt att bevara
genomsläpplighet i landskapet.

Lila korridor
Nolåns och Söråns dalgång passeras ur gestaltningssynpunkt helst på
bro med hög broprofil. Vid förläggning genom bebyggda områden krävs
åtgärder för att tona ner och undvika splittring. Vid passage av sjöarna kan
järnvägen förläggas i tunnel, vilket skyddar landskapet men ger en sämre
resenärsupplevelse, eller i markplan eller på bank vid sjöarna, vilket ger
omvända värden. Det är viktigt att bevara genomsläpplighet i landskapet.

Figur 11.1.9. Rutnätsstaden.

Östra delen
Lila korridor
Passage genom Borås med ett centrumnära stationsläge medför stor
utradering av fysiska strukturer och samband vilket kräver lösningar
för att knyta ihop staden och skapa genomsläpplighet. De konsekvenser
järnvägen kan få blir svåra att mildra även med goda gestaltningsåtgärder
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sig över stora delar av staden är det inte möjligt att precisera vilka
konsekvenser det kan innebära. Sammantaget antas röd korridor i västra
delen innebära små negativa konsekvenser för landskapsbilden.

Ljusgrön
Staden riskerar att delas upp och förutsättningar för kopplingar och
genomsläpplighet är av stor vikt. I vissa punkter kommer planskillnader
uppstå (där ny järnväg och befintlig infrastruktur måste passera i
olika höjdnivåer), vilket kräver god gestaltning för att underlätta
genomsläppligheten. I skogsområdet öster om staden bör järnvägen tonas
ner för att skydda landskapet.

Mörkgrön
Stadspassagen går i linje med befintlig stadsstruktur men det är av vikt
att kopplingar mellan södra och norra Borås möjliggörs. I vissa punkter
kommer planskillnader uppstå (där ny järnväg och befintlig infrastruktur
måste passera i olika höjdnivåer), vilket kräver god gestaltning för att
underlätta genomsläppligheten. Öster om staden går korridoren i två
olika sträckningar varav den södra kräver förläggning på bank, i tunnel
och i skärning då den inte går i linje med landskapets rutplatåstruktur.
Den norra sträckningen ligger i linje med sprickdalslandskapet, och kan
därmed utan större svårigheter inordnas i sprickdalsstrukturen.
Figur 11.1.10. Högskolan i Borås.
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Ljusblå
Vid passage över Viskans dalgång är det önskvärt med en hög broprofil
och mycket god gestaltning. Öster om Borås går ljusblå korridor inte i
linje med landskapets sprickdals- och rutplatåstruktur vilket medför att
järnvägen antingen går varierande i bank, skärning, bro och så vidare eller
i en mycket djup skärning.

Mörkblå
Vid passage över Viskans dalgång är det önskvärt med en hög broprofil
och mycket god gestaltning. Öster om Borås går mörkblå korridor i

två sträckningar. Ingen av dessa går fullt ut i linje med landskapets
rutplatåstruktur, vilket medför att järnvägen antingen går varierande i
bank, skärning, bro och så vidare eller i en mycket djup skärning.

Gul korridor
Passage genom Borås med ett centrumnära stationsläge medför stor
utradering av värden vilket kräver lösningar för att knyta ihop staden och
skapa genomsläpplighet. De konsekvenser järnvägen kan få blir svåra att
mildra även med goda gestaltningsåtgärder.

Den samlade bedömningen för stads- och landskapsbild framgå av
tabell 11.1.11. För respektive intresse bedöms värde och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora negativa konsekvenser. För
ytterligare beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Stads- och landskapsbild
Västra delen

Östra delen

Mörkgrön

Lila

Sammantaget har landskapet
i korridoren måttliga
landskapsbildsvärden med
stor andel slutna skogsrum,
men även sjöar. Även
dalgångselement finns, med
dess långa siktlinjer.

Sammantaget har landskapet
i korridoren måttliga
landskapsbildsvärden med
stor andel slutna skogsrum,
men även sjöar. Även
dalgångselement finns, med
dess långa siktlinjer.

I detta landskap blir effekten
av järnvägen måttlig då
förutsättningar finns för
placering i linje med en
befintlig landskapsstruktur.

I detta landskap blir effekten
av järnvägen måttlig då
förutsättningar finns för
placering i linje med en
befintlig landskapsstruktur.

Konsekvenserna blir därmed
måttligta.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Lila

Ljusgrön

Korridoren har högt
stadsbildsvärde med stora
karaktärsbärande värden, då
korridoren rör sig igenom
Borås Stadskärna.

Stadsbilden i ljusgrön korridor Stadsbilden i mörkgrön
utgörs till stor del av
korridor utgörs till stor del av
bostadsbebyggelse som
bostadsbebyggelse som
anses ha ett måttligt värde.
anses ha ett måttligt värde.

Ett järnvägselement får i
denna redan välfyllda
stadspassage stora negativa
effekter.
Konsekvenserna blir därmed
stora.

Små negativa konsekvenser

Mörkgrön

Däremot får ett
järnvägselement i denna
redan exploaterade passage
stor effekt på befintlig
stadsbild och stadskaraktär.

Däremot får ett
järnvägselement i denna
redan exploaterade passage
stor effekt på befintlig
stadsbild och stadskaraktär.

Öster om Borås rör sig
järnvägen i linje med
landskap av måttligt värde,
och bedöms få måttlig effekt.
I en samlad bedömning
förändrar denna del dock inte
helhetskonsekvenserna.

Öster om Borås rör sig
järnvägen i linje med
landskap av måttligt värde,
och bedöms få måttlig effekt.
I en samlad bedömning
förändrar denna del dock inte
helhetskonsekvenserna.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Här passeras Viskans
dalgång med dess långa
siktlinje. I övrigt bedöms
landskapet ha måttligt värde,
då det består till stor del av
slutna skogsrum med inslag
av sjöar. Potential finns att
placera järnvägen på ett sätt
som korresponderar med
befintlig landskapsbild, och
därmed blir konsekvenserna
måttliga.

Här passeras Viskans
dalgång med dess långa
siktlinje. I övrigt bedöms
landskapet ha måttligt värde,
då det består till stor del av
slutna skogsrum med inslag
av sjöar. Potential finns att
placera järnvägen på ett sätt
som korresponderar med
befintlig landskapsbild, och
därmed blir konsekvenserna
måttliga.

I den röda korridoren kommer
järnvägen till stor del att
förläggas i tunnel och därmed
finns inga landskapsbildseller stadsbildsvärden som
kan påverkas mer än vid
tunnelmynningar och
ventilationsschakt mellan
Viared och väg 27.

Här finns stora
karaktärsbärande värden för
stadsbilden, då korridoren rör
sig igenom Borås Stadskärna.

I en samlad bedömning
förändrar denna del dock inte
helhetskonsekvenserna.

I en samlad bedömning
förändrar denna del dock inte
helhetskonsekvenserna.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Vid stationen kommer
angöringspunkter att
behövas, men järnvägens
Öster om Borås rör sig
Öster om Borås rör sig
effekter på stadsbilden blir
järnvägen emot strukturer i
järnvägen emot strukturer i
fortfarande förhållandevis
ett landskap av måttligt värde, ett landskap av måttligt värde, små då angöringspunkterna
och bedöms därmed få stor
och bedöms därmed få stor
troligtvis kan placeras i linje
effekt.
effekt.
med stadsstrukturen.

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.1.11. Samlad bedömning för stads- och landskapsbild.
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Måttliga-stora negativa konsekvenser

Ett järnvägselement får i
denna redan välfyllda
stadspassage stora negativa
effekter, även om järnvägen i
gul korridor blir smalare än i
den lila.
Konsekvenserna blir därmed
stora.

Stora negativa konsekvenser

Förutsättningar
Allmän beskrivning av naturmiljön

Naturmiljön inom utredningsområdet utgörs av ett kuperat
sprickdalslandskap som till största delen utgörs av skogsmark. Landskapet
mellan Bollebygd och Borås är kuperat och inslagen av sjöar och våtmarker
är stort. Den vanligaste skogstypen är granskog med inslag av tall och
björk, men det finns också rena tallskogar. Blandningen av skogar, sjöar,
myrar och bäckraviner och ett småskaligt odlingslandskap ger området en
mosaikartad karaktär.

Barrskog, och då i synnerhet granskog, täcker stora delar av
utredningsområdet. Granskog etablerade sig i området först för cirka
1000 år sedan. Därefter, och framförallt under det sista århundradet, har
människan gynnat granens invandring genom omfattande planteringar
och andra skogsbruksåtgärder (Stenström 2000). Granen är idag den helt
dominerande arten i landskapet och de ensidiga planteringarna med gran
är relativt artfattiga. Stora sammanhängande barrskogsmiljöer med höga
naturvärden är ovanliga i området. Intressanta barrskogsmiljöer utgörs
främst av relativt små restområden, som ofta är så kallade nyckelbiotoper.
Dessa kan återfinnas i djupa, fuktiga raviner, i bergbranter, utmed
vattendrag, i mosskanter, i anslutning till källpåverkad mark eller vid
igenväxande kulturmarker. Fuktigt lokalklimat, inslag av lövträd och
frånvaro av skogsbruk är faktorer som bidrar till att skapa en mer artrik
barrskogsmiljö.
Lövskogarna inom utredningsområdet utgör delvis rester av det stora
ädellövskogsområde som en gång utbredde sig över landskapet under
brons- och järnåldern. Lövskogar med höga biologiska värden återfinns
till största delen i anslutning till kulturlandskap. Arter knutna till gamla
och grova träd har kunnat leva kvar även under perioder då lövskogarna
öppnades upp till slåtter- och betesmarker. Större sammanhängande
lövskogar utgörs inom utredningsområdet främst av ek, men i vissa
fall även av bok. I äldre ek och bokskogar återfinns rika kärlväxt- och
kryptogamfloror och ofta också ett rikt fågelliv.
En stor del av utredningsområdets naturvärden är knutna till
kulturlandskapet. Här finns ängar och betesmarker med rik flora,
lövdungar med grova träd och sällsynta kryptogamer samt värdefulla
småbiotoper i form av åkerholmar, öppna diken och dammar. Stenmurar
och odlingsrösen är viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar
till att skapa en tilltalande landskapsbild. Även i ett internationellt
perspektiv har Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade
stenmurslandskap få motsvarigheter (Stenström 2000). Områdets mest
värdefulla odlingslandskap utgörs av småskaliga odlingsmarker med ängar
och naturbetesmark vid mindre gårdar i skogsbygd, som till exempel vid
Låddekärrsbu, Upptröst och Älmås.
De värdefullaste våtmarkerna inom utredningsområdet utgörs av de stora
orörda mossarna. Ljungpipare är en karaktärsfågel för dessa stora, kala
högmossar. Trana, grönbena, gulärla och orre är andra arter som tillhör
denna miljö. I mossarnas kantskogar förkommer ofta ugglor, tjäder,
spillkråka, gök och en artrik småfågelfauna. Mossarnas sjöar och gölar är
ofta biologiskt intressanta. Här brukar floran vara lite mer artrik och det
finns också förutsättningar för ett rikt insektsliv och många fågelarter.

Lagskyddade områden

Inom utredningsområdet saknas riksintressen för naturmiljö samt
Natura 2000-områden. De lagskyddade områden som förekommer inom
utredningsområdet framgår av följande avsnitt. Samtliga lagskyddade
områden kan ses på karta i figur 11.2.19 och 11.2.20.

Naturreservat
Två naturreservat finns inom utredningsområdet, Älmås och
Lindåsabäcken. Naturreservatet Älmås, se figur 11.2.1, är beläget cirka
5 km söder om Borås centrum och utgör ett område med unika spår av
äldre tiders odlingslandskap. Reservatets syfte är i första hand att bevara
och återskapa det förindustriella odlingslandskapet med dess mosaik av
åker och äng på inägorna och tillhörande utmarker. Ytterligare syften med
reservatet är att vårda och bevara områdets naturmiljöer, bland annat
med hamlade träd och skyddsvärda arter, så att områdets höga naturvärde
består och förstärks, samt att utveckla Älmås som rekreationsområde och
studieobjekt för att kunna visa hur landsbygden kunde se ut förr (Borås
Stad, 2006-05-22).

Figur 11.2.1. Naturreservat Älmås.

Naturreservatet Lindåsabäcken, se figur 11.2.2 ligger söder om Målsryd och
endast dess västligaste del ligger inom utredningsområdet. Lindåsabäcken
rinner i huvudsak genom skogsmark, från utloppet ur Lindåsasjön
till odlingslandskapet vid Kovra. Syftet med reservatsbildningen vid
Lindåsabäcken är att bevara ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla och
att säkerställa fortsatt föryngring genom att skydda musslans livsmiljö.
Beståndet av flodpärlmussla har bedömts vara det mest skyddsvärda
beståndet söder om Dalälven.

Biotopskyddsområden
Två skogsområden har av Skogsstyrelsen beslutats som biotopskyddsområden enligt miljöbalken 7:e kapitlet 11§. Biotopskyddsområdena är belägna
vid Funningen (cirka 6 km sydväst om Borås centrum) och via Rävsrydsskogen (cirka 4 km nordost om Borås centrum).
Biotopskyddsområdet vid Funningen utgörs av ett 2,5 hektar stort område
med barrskog på en udde vid norra delen av Bosjön. Området är även
utpekat som nyckelbiotop.
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11.2 Naturmiljö

Figur 11.2.2. Naturreservat Lindåsabäcken.

Biotopskyddsområdet vid Rävsrydsskogen utgörs av ett 2,8 hektar stort
område med grov granskog i en brant ravin, se figur 11.2.3, och är även
utpekat som nyckelbiotop.

Generellt skyddade småbiotoper
Ett stort antal småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet
enligt miljöbalkens 7:e kapitel 11§ finns inom utredningsområdet. Sådana
småbiotoper har noterats och fotodokumenterats när de påträffats i
samband med den översiktliga naturvärdesinventeringen. En heltäckande
inventering av generellt skyddade småbiotoper har inte gjorts, utan
kommer att genomföras i samband med framtagande av järnvägsplan.

Naturminne
Vid Tosseryd finns en ek som är skyddad som naturminne enligt
miljöbalken 7:e kapitlet 10§.
Figur 11.2.3. Biotopskyddsområde vid Rävsrydsskogen.
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Skyddade och hotade arter
Inom utredningsområdet finns dokumenterade förekomster av fridlysta
djur- och växtarter. Det handlar om exempelvis fridlysta kärlväxter,
grod- och kräldjur, skyddsvärda fågelarter och flodpärlmussla. Vissa
fridlysta arter, till exempel lummer, blåsippa och vissa orkidéer, är relativt
allmänt förekommande och syftet med fridlysningen är framför allt att
skydda mot plockning och kommersiell insamling. Konsekvenserna för
upprätthållandet av biologisk mångfald på regional och nationell nivå blir
små om sådana arter påverkas. De flesta fridlysta arter är dock viktiga att
bevara ur ett nationellt perspektiv och kräver riktade inventeringar, vilket
lämpligen genomförs i samband med upprättande av järnvägsplan. Ett
antal fridlysta arter påträffades i samband med naturvärdesinventeringen,
dessa nämns i beskrivningen av naturvärdesobjekten.

•

Upptröst (naturvärdesobjekt nr 17) utgörs av naturbetesmarker
gårdsmiljöer och lövskog. Hela området hyser höga naturvärden i form
av bland annat äldre betesmarker med aktivt bete, grova ädellövträd
och ett stort antal stenmurar. Kulturlandskapet vid Upptröst, Sandlid
och Östra Hunghult utgör ett större sammanhängande område med
stora bevarandevärden som fortsätter utanför utredningsområdets
södra gräns.

•

Yttre Näs (naturvärdesobjekt nr 30) ligger på en halvö i sjön
Uppsalen, se figur 11.2.4 Kring gården finns vidsträckta steniga,
lövrika betesmarker. Gamla oregelbundna åkermarker och kraftiga
odlingsrösen bildar en tilltalande och biologiskt viktig mosaik
tillsammans med glesa lövdungar. Här finns gamla lindar och björkar
med spår av hamling och grova spärrkroniga ekar. På träden växer en
intressant epifytisk lav- och mossflora, varav flera är rödlistade.

•

Osdals mader (naturvärdesobjekt nr 36) utgörs av stora sandiga hedar,
buskmarker, sumpskog och fuktängar, belägna utmed Viskan söder om
Borås, se figur 11.2.5. Området domineras av öppna hedmarker som
nyttjats som övningsfält och skjutbanor av militären vid före detta I15.
Hela området är kraftigt påverkat av människor och används för bland
annat ridning, hundträning och promenader. De öppna markerna är
beroende av hävd i form av slåtter och gräsklippning. Området har stor
betydelse för fågellivet, särskilt som rastlokal under vår och höst. Det
utgör även en unik lokal för insekter, med fynd av ett flertal rödlistade
och mycket ovanliga arter av gaddsteklar (Nolbrant och Nilsson,
2013-10-18; Nolbrant, 2014). Hävdgynnade kärlväxter förekommer
rikligt, varav flera rödlistade arter. Borås Stad planerar att göra ett
kommunalt naturreservat av hela det område söder om väg 27 som har
naturvärdesklass 1.

•

Älmås (naturvärdesobjekt nr 43) utgörs av ett stort betat
lövskogsområde med rik förekomst av rödlistade lavar, mossor
och svampar. Klass 1-området Älmås överlappar till stor del med
naturreservatet Älmås som finns beskrivet i avsnittet om lagskyddade
områden ovan.

•

Lindåsabäcken (naturvärdesobjekt nr 49) hyser mycket rika och
livskraftiga bestånd av flodpärlmussla. Lindåsabäcken har skydd i
form av naturreservat och finns beskrivet i avsnittet om lagskyddade
områden ovan.

•

Stora Ramna (naturvärdesobjekt nr 46) är en ravin runt
Rosendalsbäcken med naturskog och rik flora, se figur 11.2.6. Bäcken
utgör ett av Häggåns källflöden. Mossfloran är rik med flera krävande
arter. Rikligt med lågor och torrakor ger ett intryck av orördhet. Utmed
bäcken finns gransumpskog och flera källkärr med sällsynta kärlväxter.
Området har även betydelse för många arter av skogsfåglar.

•

Nygården (naturvärdesobjekt nr 47) ligger strax väster om Målsryd
och utgörs av betesmarker och en stor bokskog med intressant
kryptogamflora och ett rikt fågelliv, se figur 11.2.7. I bokskogen
växer flera ovanliga svampar. På träden förekommer ovanliga lavar
varav några är rödlistade. Strax väster om bokskogen ligger en stor,
öppen betesmark som inramas och genomkorsas av flera vackra
stengärdesgårdar.

Strandskydd
Totalt finns ett femtiotal strandskyddsobjekt, som helt eller delvis ligger
inom utredningsområdet. Av dessa har ett tiotal utvidgat strandskydd,
vilket innebär en strandskyddszon på 300 meter, istället för 100 meter som
är normalzonen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet. Förutsättningar inom strandskyddsområden
kommer att utredas vidare i samband med framtagande av järnvägsplan.

Figur 11.2.4. Yttre Näs.

Naturvärdesobjekt

En naturvärdesinventering på fältnivå har genomförts, med syfte att
undersöka och naturvärdesklassa de naturvärden som finns inom
utredningsområdet. Naturvärdesinventeringen utgör bilaga 4 till
miljökonsekvensbeskrivningen. Följande avsnitt är en sammanfattning av
naturvärdesinventeringen och för en mer ingående beskrivning hänvisas
till bilagan.

Figur 11.2.5. Viskan vid Osdals mader.

Detaljeringsgraden för fältinventeringen motsvarar nivån ”Översikt”,
vilket innebar att naturvärdesobjekt större än 1 hektar identifierades
och beskrevs. Naturvärdesinventeringen innefattade inte så
kallade landskapsobjekt. Dessa definieras, enligt svensk standard
för naturvärdesinventering (SS 199000:2014), som ”geografiska
områden med naturvärden av landskapsekologisk karaktär”. Flera av
naturvärdesobjekten i naturvärdesrapporten har dock karaktär av mindre
landskapsobjekt, eftersom de utgörs av en mosaik av flera naturtyper (till
exempel odlingslandskap med lövskog eller myr- och skogsmarksmosaik).
Detta framgår av beskrivningen av respektive naturvärdesobjekt. Nedan
beskrivs utredningsområdets naturvärdesobjekt med utgångspunkt från
naturvärdesklassningen.

Objekt med naturvärdesklass 1
Sju naturvärdesobjekt inom utredningsområdet bedömdes tillhöra
naturvärdesklass 1, högsta naturvärde. Varje enskilt område med
denna naturvärdesklass är av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på nationell eller global nivå. Klass 1-objekten utgörs
av kulturlandskap med inslag av lövskog (fem objekt) och rinnande
vattendrag med omgivande skogsmiljö (två objekt). Objektens läge framgår
av figur 11.2.224 och 11.2.25.

Figur 11.2.6. Stora Ramna.
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Varje enskilt område med naturvärdesklass 2 bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller
nationell nivå. I likhet med klass 1-områdena utgjordes majoriteten av
klass 2-områdena i utredningsområdet av kulturmarker med inslag av
ädellövträd. Ett flertal klass 2-områden utgjordes av skog och övriga
trädklädda marker, medan ett mindre antal utgjordes av våtmarker,
sjöar och rinnande vattendrag. Objektens läge framgår av figur 11.2.24
och 11.2.25. En detaljerad beskrivning av de fältbesökta objekten med
naturvärdesklass 2 återfinns i bilaga 4 Naturvärdesinventering.

Objekt med naturvärdesklass 3
Inom utredningsområdet identifierades cirka 120 objekt som bedömdes
tillhöra naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Varje enskilt område
av en viss naturtyp med naturvärdesklass 3 behöver inte vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell
eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den

totala arealen av dessa områden bibehålls, eller blir större, samt att
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Objektens läge
framgår av figur 11.2.24 och 11.2.25. En detaljerad beskrivning av
de fältbesökta objekten med naturvärdesklass 3 återfinns i bilaga 4
Naturvärdesinventering.

Barriärer

Viltrörelserna för hela sträckan Göteborg-Borås har utretts (Trafikverket
2015-06-24). Utredningen belyser främst skogslevande arter och arter som
trivs i gräsmarker. Skogslevande arter är större däggdjur som föredrar
sammanhållande skogspartier, exempelvis älg, och arter i gräsmarker är
arter som föredrar öppna gräsbevuxna marker, exempelvis fjärilar. För
att kartlägga rörelser av vilt har bland annat olycksstatistik, topografiska
förutsättningar samt befintliga möjligheter till passage för vilt över eller
under väg 40 analyserats. Befintliga barriärer inom utredningsområdet
utgörs främst av väg 40, men även de större sjöarna Uppsalen, Västersjön,
Bosjön och Storsjön samt de större vattendragen Nolån, Sörån och Viskan.
Utredningen syftar till att kartlägga viltets rörelser och hitta lämpliga
framtida faunapassager, där viltet kan passera anläggningen planskilt.
Faunapassagerna ska inte bara utformas på rätt sätt utan de ska även
harmoniseras med landskapet, befintlig och kommande infrastruktur samt
kommunala planer.

Vid Bollebygd finns två passager av väg 40 som kan fungera för större
vilt, bron över Nolån och bron över Sörån. För mindre vilt finns flertalet
passager längs sträckan. Grönkullemotet är det område i Bollebygd som
drabbas av flest viltolyckor, se figur 11.2.8. I området mellan Bollebygd
och Borås är det ekologiska flödet relativt högt över hela sträckan men
viltolyckorna förhållandevis få. Detta tyder på att faunapassagerna
och viltstängslet är effektiva längs denna sträcka. För arter som trivs i
gräsmarker kan tydligt förhöjda flöden ses längs med vägstråken, samt vid
Upptröst se figur 11.2.9.
I oexploaterade områden i Borås Stad kan förstärkta flöden av
skogslevande däggdjur ses, framför allt i det sjörika området söder
om Viared, se figur 11.2.10. Detta är viktigt att beakta när Borås Stad
expanderar västerut för att upprätthålla de gröna korridorerna som finns
kvar i detta landskap. Längs med den nya sträckningen av väg 27 har två
faunapassager anlagts, en nedan Pickesjön och en några 100 meter väster
om Kråkered. Även hela området vid Bråt är fritt från viltstängsel och vilt
kan röra sig fritt inom området. Väg 41 och 27 kring Transås är det område
i Borås som drabbas av flest viltolyckor.
För arter som trivs i gräsmarker ses tydligt två områden som utmärker
sig kring Borås. Dessa områden är ett stråk som går i sydväst-nordöstlig
riktning söder om flygplatsen och ett utmed Viskans dalgång, se figur
11.2.11. Här har fjärilar och steklar hittats, vilket indikerar gräsmarker av
hög kvalitet.
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Objekt med naturvärdesklass 2
Av de fältbesökta naturvärdesobjekten inom utredningsområdet gavs
ett tjugotal objekt naturvärdesklass 2, högt naturvärde. I tillägg finns ett
tjugotal objekt i Borås kommuns naturvårdsprogram med klass 2, som inte
inventerats i fält i detta skede. Inom utredningsområdet fanns ett femtiotal
st nyckelbiotoper, det vill säga mindre skogsområden som generellt har
naturvärdesklass 2.

Grönkullemotet
Bollebygd

Upptröst

Figur 11.2.8. Flödeskarta skogslevande däggdjur mellan Bollebygd och Viared.

Figur 11.2.9. Flödeskarta arter i gräsmarker mellan Bollebygd och Viared.
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Påverkan, effekt och konsekvens

Kriterier för bedömning av effekt

För naturmiljö tillämpas följande bedömningsgrunder:

Stor effekt – Stor negativ effekt uppstår om ett område helt tas i
anspråk eller skadas allvarligt. Markant högre bullernivåer eller om
viktiga ekologiska samband omintetgörs eller påverkas kraftigt ger
också stor effekt. Stor negativ effekt anses också kunna uppkomma om
flera områden delvis tas i anspråk men grunden för områdenas värden
huvudsakligen fortfarande finns kvar.

Kriterier för bedömning av värde
Högt naturvärde - Områden med naturvärdesklass 1 enligt
standardiserad naturvärdesinventering eller flera områden av klass 2 som
tillsammans utgör viktiga värdekärnor och ekologiska strukturer.
Måttligt naturvärde - Enstaka områden med naturvärdesklass 2 enligt
standardiserad naturvärdesinventering eller flera områden av klass 3 som
tillsammans skapar ekologiska strukturer av visst värde.
Lågt naturvärde - Enstaka områden med naturvärdesklass 3 enligt
standardiserad naturvärdesinventering eller områden med lägre värden
enligt lokal naturvårdsplan eller liknande.

Nollalternativ

Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår om ett område
delvis tas i anspråk men grunden för områdets värden huvudsakligen
fortfarande finns kvar. Om påverkan endast är tillfällig och området
kan antas återhämta sig kan även stor påverkan ge måttlig effekt. Högre
bullernivåer eller om viktiga ekologiska samband påverkas ger också
måttlig effekt. Måttlig effekt kan uppkomma om mindre delar av flera
områden påverkas.

För naturmiljön innebär nollalternativet påverkan på de
naturmiljöområden som omfattas av Borås detaljplaner, vilka redovisas
nedan.

Bostadshus byggs söder om föredetta Hulta sjukhem i skogen i närheten
av naturvärdesobjekt 115. Själva naturvärdesobjektet bedöms dock inte
tas i anspråk. Vid ett nollalternativ kommer ett nytt sammanhängande
naturreservat att bildas av naturområdet Osdals mader (nr 36,
naturvärdesklass 1) söder om väg 27. Anläggandet av nya avlopps-,
vatten- och fjärrvärmeledningar genom de östra delarna av Osdal-Bråt
kan komma att påverka de sällsynta arter av bin som har påträffats
här. Kompensationsåtgärder förutsätts dock genomföras så att arternas
bevarandestatus inte försämras.

Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om endast mindre delar av
området påverkas och dessa delar har mindre betydelse för områdets
samlade värde. Om den skada som uppkommer endast är tillfällig
och området kan antas återhämta sig relativt snabbt kan även måttlig
påverkan bedömas som liten effekt. Liten effekt kan också uppkomma om
viss påverkan sker på ekologiska samband av mindre betydelse.

Viared

Pickesjön

Borås flygplats

Bråt
Viskan

Viskan

Transås
Väg 41

Väg 27

Figur 11.2.10. Flödeskarta skogslevande däggdjur runt Borås.

62

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Figur 11.2.11. Flödeskarta arter i gräsmarker runt Borås.

Korridorerna har lokaliserats så att merparten av de områden som har
högsta naturvärde har undvikits. Detta innebär att flertalet av de områden
som har störst betydelse för bevarandet av biologisk mångfald inom
utredningsområdet inte kommer att beröras av höghastighetsjärnvägen.
Till dessa områden hör Upptröst (nr 17), Yttre Näs (nr 30), Älmås (nr 43),
Lindåsabäcken (nr 49) och Nygården (nr 47), se figur 11.2.24 och 11.2.25.

Generella konsekvenser
Korridorerna omfattar ett antal områden med naturvärden. Dessa
områden kan kategoriseras i olika naturtyper. I följande avsnitt beskrivs
de generella konsekvenser som järnvägen kan få då dessa naturtyper
berörs. I kommande avsnitt för konsekvenser inom respektive korridor
redogörs sedan för de områden som kan komma att beröras och i vilken
utsträckning de berörs. Utifrån vilket typ av område som berörs kan sedan
konsekvensen utläsas av detta avsnitt om generella konsekvenser.
Där järnvägen korsar åar kan träd i närheten av ån komma att avverkas
och bron för järnvägen medföra permanent beskuggning av ån och dess
omgivningar. Vidare kommer omgivningen runt bron att bli bullerstörd.
Broarna för järnvägen förutsätts generellt anläggas så att markintrång
för brostöd i åar och dess närmsta stränder undviks. Konsekvensen av
broarna blir att habitat för bland annat fåglar och insekter försvinner när
träden avverkas, samt att kvarvarande habitat blir mindre attraktiva till
följd av ökade bullernivåer. Detta kan minska vattendragets funktion som
spridningskorridor för vatten- och landlevande djur. Vidare förändras
lokalklimatet runt ån till följd av permanent beskuggning. Minskad
trädvegetation, ökat buller och permanent beskuggning kan göra att åarnas
ekologiska funktion försämras, till följd av det förändrade lokalklimat
och minskad tillgång på föda för åns fåglar och fiskar. Ovanstående
konsekvenser gäller även där järnvägen korsar sjöar och större bäckraviner.
Om järnvägen förläggs i betade kulturlandskap innebär det dels ett direkt
markintrång där kulturlandskapet försvinner, dels kan fortsatt bete
och annan skötsel som är viktig för att bevara kulturlandskapets värden
försvåras för de ytor som blir kvar runt järnvägen. Konsekvensen blir
att habitat för bland annat kärlväxter, insekter, lavar, mossor och fåglar
försvinner och kvarvarande habitat blir mindre attraktiva till följd av
ökade bullernivåer. Eftersom många hotade och rödlistade arter är knutna
till äldre kulturlandskap är det risk att sådana arter får försämrad tillgång
på habitat, och i förlängningen försämrad bevarandestatus i ett lokalt
perspektiv. Betade kulturlandskap är ovanliga i regionen, vilket gör det
svårt för djur och växter med dålig spridningsförmåga att hitta alternativa
habitat.
Om järnvägen dras genom sumpskogar medför det att delar av
sumpskogen försvinner, träd avverkas i ytterligare delar och sannorlikt
förändras kvarvarande områdes hydrologi. Effekten blir att habitat
försvinner och att kvarvarande delar av sumpskogen förändras till en
skogstyp som är mer anpassad för torra markförhållanden. Talldominerad
mosseskog är en allmänt förekommande naturtyp i regionen, vilket gör att
arter vars habitat försvinner bör ha goda möjligheter att hitta alternativa
habitat. Äldre gransumpskog och alsumpskog är istället ovanliga biotoper
i regionen, vilket försvårar för arter vars livsmiljö försvinner eller
förändras att hitta alternativa habitat i närområdet. Konsekvensen blir att

arter som är beroende av äldre gran- eller alsumpskog får en försämrad
bevarandestatus i ett lokalt perspektiv.

ån och dess omgivningar. Bron för järnvägen förutsätts anläggas så att
markintrång i ån och dess stränder undviks.

Om järnvägen förläggs i områden attraktiva för fåglar kommer
kvarvarande habitat kring järnvägen sannolikt att bli mindre attraktiva
till följd av de höga bullernivåerna. Det vetenskapliga stödet för att buller
från tåg ger negativa effekter för fåglar är idag oklart. En genomförd
studie visar att de biotopförändringar som järnvägen medför påverkar
vissa fågelarter negativt och andra fågelarter positivt. Biotopeffekterna
överskuggar troligtvis effekterna av bullerstörning. Då har dock inte
framgång vid häckning och överlevnad bedöms och det är sannolikt att
negativa bullereffekter finns (Hedin, J-O 2013). Vidare finns risk för att
fåglar kolliderar med tågen, vilket kan medföra att lokala fågelpopulationer
minskar och fåglar som häckar eller rastar i området idag får försämrad
bevarandestatus.

Öster om Nolån, väster om Kråktorp, finns en våtmark (nr 05,
naturvärdesklass 3). Våtmarken är belägen i den centrala delen av
korridoren. Den har en öppen vattenyta och är omgiven av betesmark.
Våtmarken kan utgöra leklokal för groddjur (fridlysta).

Om järnvägen förläggs genom områden eller alléer med äldre lövträd
blir effekten att habitat för insekter, lavar, mossar och fåglar försvinner.
Kvarvarande habitat blir mindre attraktiva till följd av bullerstörning.
Eftersom många hotade och rödlistade arter är knutna till äldre
ädellövträd är det risk att sådana arter får försämrad tillgång på habitat,
och i förlängningen försämrad bevarandestatus i ett lokalt perspektiv.
Detsamma gäller där järnvägen passerar äldre barrskog. Naturskogsartad
barrskog och ädellövskog är ovanlig i regionen, vilket försvårar för arter
vars livsmiljö försvinner eller förändras att hitta alternativa habitat i
närområdet.

Öster om Kråktorp korsar korridoren Sörån (nr 404, naturvärdesklass
2) med omgivande lövträdsvegetation (nr 07, naturvärdesklass 3).
Naturvärdesområdet ligger till största delen i korridorens södra del, och
har en utsträckning som fortsätter söder om korridoren. Sörån är längs
denna sträcka 5-8 meter bred och meandrar kraftigt, se figur 11.2.13. I ån
finns bestånd av öring och flodpärlmussla (fridlyst).

Om järnvägen förläggs över våtmarker kommer de sannolikt att försvinna.
Risk finns att våtmarker kan dräneras och orsaka upptryckning av massor
i närliggande småvatten. Konsekvensen blir att en biotop för bland annat
groddjur, fåglar och växter försvinner. Det kan också innebära att fridlysta
arter (till exempel groddjur) skadas eller dödas om våtmarken läggs igen
under lektiden.
Ljusstörningar från anläggningen eller tåget skulle kunna locka till sig
insekter, som i sin tur drar till sig exempelvis jagande fladdermöss, vilka då
riskerar att kollidera med tågen.
Samtliga nummer på naturområden som nämns nedan kan ses i figur
11.2.24 och 11.2.25.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Väster om Nolån finns ett område med äng och betesmark (nr 03,
naturvärdesklass 3) som är beläget helt inom, och sträcker sig över hela,
korridoren. Området ingår i det småkuperade odlingslandskapet som
omger Nolån. Järnvägen kommer att förläggas på bro över området.
Korridoren korsar Nolån (nr 403, naturvärdesklass 2). I ån finns bestånd
av öring och flodpärlmussla (fridlyst). Runt Nolån vid Forsa växer lövskog
(nr 02, naturvärdesklass 3) i den södra delen av korridoren, se figur 11.2.12.
Lövskogen tillför naturvärden till Nolån genom att bland annat tillföra
skydd (skuggning) och nedfallande insekter som kan utgöra föda åt fiskar i
ån. När järnvägen byggs kan träd i närheten av Nolån komma att avverkas
och den cirka 60 meter breda bron medför permanent beskuggning av

Vid Kråktorp finns grövre ädellövträd och en allé (nr 06, ej
naturvärdesklassad), med en utsträckning över korridorens norra del.
Bollebygds kommun har planer på etablering i dalgången kring den
kommande stationen. Vilket skulle innebära ingrepp i naturområden i
dalgången (nr 1, 2, 4-7, 10 och 300). Samtliga naturområden har högt eller
påtagligt naturvärde.

Vid Låddekärrsbu finns ett värdefullt kulturlandskap (nr 13,
naturvärdesklass 2) som sträcker sig över korridorens norra del.
Kulturlandskapets naturvärden utgörs av ett stort antal äldre ädellövträd,
naturbetesmarker med aktiv hävd, hamlade ädellövträd och stenmurar.
Naturvärdena är höga för både flora och fauna. I området finns flera objekt
som omfattas av generellt biotopskydd, bland annat en allé och flera
stenmurar.
Öster om Högåsmossen finns en mindre bäck med omgivande
blandsumpskog (naturvärdesklass 3 i Bollebygds kommuns
naturvårdsprogram). Sumpskogen är belägen i korridorens norra del, norr
om Björkås. I sumpskogen finns äldre klibbal med socklar och skogen är
örtrik med relativ riklig tillgång på död ved.
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Utbyggnadsalternativ
Avgränsning av utredningsområdet

Bredamossen (nr 16, naturvärdesklass 3) utgör ett relativt stort område
med en mosaik av öppna myrar, sumpskogar och produktiv skogsmark,
beläget precis söder om väg 40. På de mindre blöta partierna bedrivs
skogsbruk och där växer främst gran och tall. Naturvärdena utgörs främst
av äldre lövträd och död ved.
Korridoren korsar Surtan, ovan sjön Eningen (nr 404, naturvärdesklass 2).
Abborråsamossen (nr 18, naturvärdesklass 3) ligger i den södra delen
av korridoren och utgörs av en långsmal, svagt välvd mosse med tydliga
bågformiga strängstrukturer. Norra delen, som berörs av korridoren,
är glest bevuxen med tallträd. På produktiv mark bedrivs skogsbruk.
Skyddsvärda fågelarter i form av tjäder, trana och spillkråka observerades
vid naturvärdesinventeringen.
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Boråstorpet (nr 20, naturvärdesklass 3) utgörs av betesmarker och en
damm i anslutning till rastplatsen med samma namn, belägen på den
södra sidan av väg 40, se figur 11.2.14. Dammen omfattas av generellt
biotopskydd och utgör leklokal för groddjur (fridlysta, rom av padda och
groda observerades vid naturvärdesinventeringen).
En järnväg i mörkgrön korridor skulle innebära en barriär genom
skogslandskapet på sträckan. Väg 40 utgör dock idag en relativt absolut
barriär frånsett de passagemöjligheter som finns under vägen. Detta
innebär att konsekvenserna av den barriär som järnvägen skulle tillföra,
trots den relativt stora förekomsten av vilt, bedöms bli små med avseende
på exempelvis avskurna populationer etcetera. Gräsmarker finns endast i
liten utsträckning längs sträckan. Några betydande negativa barriäreffekter
för exempelvis fjärilar och steklar bedöms därmed inte uppkomma.

Figur 11.2.12. Nolån med omkringliggande lövskog.

Sammanfattningsvis är merparten av korridoren är påverkad av den
barriär och bullerkälla som väg 40 utgör idag. En järnväg inom korridoren
skulle innebära ytterligare en barriär och bullerkälla i närhet till väg 40.
Området mellan väg 40 och järnvägen skulle bli relativt isolerat och än
mer stört av buller än idag. Ett område samt tre vattendrag med högt
naturvärde och ett mindre antal områden med påtagligt naturvärde berörs.
Merparten av den mark som tas i anspråk utgör dock produktiv skogsmark
som saknar högre naturvärden. Slutsatsen blir därmed att mörkgrön
korridor i västra delen ger måttliga negativa konsekvenser för naturmiljö.

Lila korridor
För passagen av dalgången vid Bollebygd samt passagen vid Låddekärrsbu
och våtmarkerna öster om Låddekärrsbu är konsekvenserna i lila korridor
de samma som konsekvenserna för mörkgrön korridor, se mörkgrön
korridor ovan.
Korridoren korsar Surtan, nedan sjön Eningen (nr 404, naturvärdesklass
2).
Den norra delen av Skinnemossen (nr 27, naturvärdesklass 3) passeras
söder om sjön Eningen. Skinnemossen ingår i en våtmarksmosaik i
skogslandskapet nordost om Hunghult. Mossarna är uppsplittrade på flera
mosseplan varav en del är bevuxna med tallar. De största naturvärdena
finns i objektets södra del, utanför järnvägskorridoren.
Figur 11.2.13. Sörån
Öster om Skinnemossen passeras den södra delen av Abborråsamossen
(nr 18, naturvärdesklass 3). I anslutning till det öppna mosseplanet i söder
ligger de bägge gölarna Lomtjärn och Fjälltjärn med viss betydelse för
fågelfaunan, till exempel vadarfåglar. Skyddsvärda fågelarter i form av
tjäder, trana och spillkråka observerades vid fältbesöket.
Öster om Abboråsamossen ligger Aborråsen (nr 19, naturvärdesklass 3).
Där finns en björkhage med medelgrova träd och visst inslag av ädellövträd.
Vid naturvärdesinventeringen observerades paddor (fridlysta) på väg
att leka i den närbelägna Abborrsjön. En barriär mot Abborrsjön kan få
konsekvensen att paddor som övervintrar norr om järnvägen inte kan
förflytta sig till sitt lekvatten, vilket kan får konsekvensen att den lokala
populationen av paddor minskar.
Figur 11.2.14. Boråstorpet.
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En järnväg i lila korridor skulle innebära en barriär genom
skogslandskapet på sträckan. Förekomsten av vilt är relativt stor inom
korridoren. Avståndet till väg 40 innebär att barriären skulle kunna hindra
djurs rörelser i området. Detta skulle kunna ge effekter som minskade
områden för födosök och reproduktion. Detta ger i sin tur konsekvenser i
form av minskade, och eventuellt mer inavlade, populationer. Gräsmarker
finns endast i liten utsträckning längs sträckan. Några betydande negativa
barriäreffekter för exempelvis fjärilar och steklar bedöms därmed inte
uppkomma.
Lila korridor vid Bollebygd och Viared är sammanfattningsvis påverkad
av den barriär och bullerspridare som väg 40 utgör idag. Övriga delar av
korridoren är relativt tysta och saknar större barriärer. En järnväg inom
korridoren skulle innebära att en barriär och bullerkälla tillförs området.
Ett område samt tre vattendrag med högt naturvärde och ett mindre antal
områden med påtagligt naturvärde berörs. Merparten av den mark som tas
i anspråk utgör dock produktiv skogsmark som saknar högre naturvärden.
Slutsatsen blir därmed att lila korridor i västra delen ger måttliga-stora
negativa konsekvenser för naturmiljö.

Östra delen
Lila korridor
Den södra delen av korridoren passerar över de nordligaste delarna av
sjöarna Kvarnsjön (del av Västersjön, nr 311, naturvärdesklass 2), Bolingen
och Björken (nr. 308, naturvärdesklass 2). En järnväg i denna del av
korridoren skulle innebära broar över sjöarna.
Söder om Viared, i utkanten av Viareds verksamhetsområde, ligger
området Ryssnässtugan (nr 22, naturvärdesklass 3). I omgivningarna
återfinns en rest av ett äldre kulturlandskap, med öppna betesmarker
och stenmurar. Runt stugan växer hamlade askar och lindar och flera
skyddsvärda ädellövträd finns i området. I den lägre delen av betesmarken
finns en våtmark med betydelse för fågelfauna och sannolikt även groddjur
(fridlysta).
Norr om Funningen, vid väg 27, passeras området Liden (nr 32,
naturvärdesklass 3). I den norra delen av området finns en sumpskog med
ett öppet kärr och ett relativt litet öppet mosseplan med några mossgölar
och en tjärn. I sydost finns nyligen röjd blandskog (före detta kulturmark).
Området angränsar i norr till väg 27.
Sydväst om Göta tangerar korridoren den nordvästligaste delen av Osdals
mader (nr 36, naturvärdesklass 1). Det är ett vidsträckt område längs
Viskan med stor betydelse för fågellivet. Området beskrivs mer detaljerat
i konsekvensbeskrivningen för ljusblå korridor. En placering av järnvägen
här skulle innebära en mycket begränsad påverkan på området Osdals
mader.
Norr om väg 40 passerar korridoren den allra sydostligaste delen av
Ramnasjön (nr 409, naturvärdesklass 2) och Ramnaparken (nr 83,
naturvärdesklass 3), se figur 11.2.15. Ramnaparken är en liten friluftspark
inne i Borås Stad. Lila korridor berör endast en mindre del av området,
som inte hyser några särskilda naturvärden.

Norr om Borås Stadskärna passeras den östra delen av Getängen (nr 100,
naturvärdesklass 3), se figur 11.2.18. Getängen ligger utmed Viskan i Borås
västra delar. Området har ett relativt rikt fågelliv trots att stora delar av
området utgörs av industrimark.
Vid Norrmalm ligger området Erikslund-Sjöbo (nr 99, naturvärdesklass
3) i den västra delen av korridoren, se figur 11.2.16. Området ligger i en
brant mellan Älvsborgsbanan och Norrmalm och utgörs av ett mindre
lövträdsbestånd med inslag av ädellövträd.
Vid Norrmalm ligger området Tokarpsberg (nr 60, naturvärdesklass 3)
i den östra delen av korridoren. En passage av järnvägen i denna del av
korridoren förväntas ske i tunnel.
Norr om Norra Kypesjön ligger Alidedal (nr 59, naturvärdesklass 3) i
den norra delen av korridoren. Naturvärdena utgörs av ett alkärr och en
torpruin med några äldre ädellövträd.
Söder om Rävsryd ligger tre områden med högt naturvärde
(naturvärdesklass 2) vinkelrätt över nästan hela korridorens bredd. Det är
områdena Lakakilen och Klämmabäcken (nr 56), Rävsrydsskogen (nr 57)
och Nyckelbiotop Svedjan (nr 58).
Lakakilen och Klämmabäcken (nr 56 och nr 412, naturvärdesklass 2)
innefattar en berg- och rasbrant, som är utpekad som nyckelbiotop.
Genom skogsterrängen sydost om branten rinner Klämmabäcken. Bäcken
avvattnar Klämmamossen. Längs bäcken finns floravärden, både kärlväxter
och kryptogamer. Bäcken och dess omgivning har även pekats ut som en
viktig uppväxtmiljö för grodor (fridlysta).
Rävsrydsskogen (nr 57, naturvärdesklass 2) utgörs av en ravin med
gammal granskog. Den mest naturvärdesintressanta delen är en brant,
blockig ravin med mycket grova granar och rikligt med död ved i den
norra delen av området. Den största delen av området har skydd i form av
skogligt biotopskydd.
Nyckelbiotopen vid Svedjan (nr 58, naturvärdesklass 2) ligger i den södra
delen av korridoren och utgörs av en sumpskog med klibbal och gran längs
en liten bäck. Sumpskogen har naturskogskaraktär med rikligt med död
ved och stort inslag av senvuxna träd.
Vid Tosseryd ligger området Rännekulla, Hjältagården och Knektås (nr
109, naturvärdesklass 3) i den norra delen av korridoren, se figur 11.2.17.
Där finns ett småskaligt odlingslandskap med stenmurar, öppna åkerlyckor
och lövskog. Huvuddelen av ängsmarkerna har vuxit igen till lövlundar
med hassel, alm, ask och ek. Betade marker med hävdgynnade växtarter
förekommer. Stenmurarna omfattas av generellt biotopskydd. Vid
Tosseryd finns även en ek som är utpekad som naturminne.

Väster om Eskilsryd, i den södra delen av korridoren, ligger Bräkesås (nr
110, naturvärdesklass 2). Området utgörs av blandlövskog som omges
av barrskogar. Naturvärdena utgörs av bland annat död ved, bäckmiljö,
branter och block. Stenmurar och rester av ett gammalt torp vittnar om att
det rör sig om gamla kulturmarker.
Norr om Eskilsryd passerar korridoren över den norra delen av området
Eskilsryd, Snökulla och Borhult (nr 53, naturvärdesklass 3). Det utgörs
av ett odlingslandskap med öppna åkrar och betesvallar, omväxlande
med lövdungar. Det mosaikartade landskapet gör att området är en god
fågellokal, särskilt under sträcktid i mars och april samt september och
oktober.
Nordost om Eskilsryd, i den södra delen av korridoren ligger området
Bräkesås (nr 52, naturvärdesklass 3). Det utgörs av ett kulturlandskap
med betesmarker, stenmurar och grövre ädellövträd. Inom området finns
biotopskyddade objekt i form av stenmurar och diken, som även utgör
leklokaler för grodor (fridlysta).

Figur 11.2.15. Ramnaparken med Ramnasjön i bakgrunden.

Nordost om Bräkesås ligger Råsseredsmossen och Hjortseredsmossen (nr
51, naturvärdesklass 3). Dessa båda mossar ligger strax intill varandra, och
båda har varit utsatta för torvtäkt i de södra delarna. I norra delen finns
dock stora öppna mosseplan bevarade, och dessa utgör häckningslokaler
för bland annat de skyddsvärda fågelarterna ljungpipare och trana. Även
tjäder förekommer i området.
En järnväg i lila korridor skulle innebära en barriär genom
skogslandskapet söder och öster om Viared. Mellan Hälasjön och Pickesjön
är flödet av vilt relativt stort. Här rör sig djuren sannolikt i nord-sydlig
riktning. Om adekvata passager inte anläggs skulle en järnväg skära
av detta flöde. Detta skulle kunna ge effekter som minskade områden
för födosök och reproduktion. Detta ger i sin tur konsekvenser i form
av minskade, och eventuellt mer inavlade, populationer. Nordost om
Borås bedöms flödet av vilt vara lägre och en barriär därmed ge mindre
konsekvenser. Gräsmarker finns endast i liten utsträckning inom
korridoren. Några betydande negativa barriäreffekter för exempelvis
fjärilar och steklar bedöms därmed inte uppkomma.

Figur 11.2.16. Erikslund-Sjöbo.
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Korridoren korsar Viskan i centrala Borås (nr. 400 och 406,
naturvärdesklass 2). Järnvägen kommer att passera Viskan på bro.

Figur 11.2.17. Området Rännekulla,
Hjältagården och Knäcktås.

En järnväg inom korridoren kan sammanfattningsvis komma att innebära
intrång i Klämmabäcken samt de nordliga delarna av Kvarnsjön och
sjön Bolingen-Björken som alla har högt naturvärde. Därutöver berör
korridoren ett knappt tiotal områden med påtagligt naturvärde. Stora delar
av den mark som tas i anspråk utgörs av produktiv skogsmark som saknar
högre naturvärden. Sydväst och nordost om Borås skulle järnvägen utgöra
en barriär och bullerkälla i ett område som saknar den typ av barriärer och
buller från större infrastruktur idag. Slutsatsen blir därmed att lila korridor
i öster ger måttliga-stora negativa konsekvenser för naturmiljö.

Ljusgrön korridor
Söder om Viared, i utkanten av Viareds verksamhetsområde, ligger
området Ryssnässtugan (nr 22, naturvärdesklass 3), se lila korridor.
Vid Viared ligger området Viareds flygplats (nr 79, naturvärdesklass 3)
inom korridoren. Dess främsta värde utgörs av fågellokalen runt den
gamla flygplatsen. Det hedartade området är en gynnsam födosökslokal
för många fågelarter som stannar till här och provianterar under höst- och

Figur 11.2.18. Viskan vid Getängen.
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Figur 11.2.20. Östra delen av utredningsområdet
med intressen för naturmiljö markerade.
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Norr om väg 40 och in till Borås förutsätts järnvägen förläggas i tunnel. Ett
antal naturvärdesobjekt (nr 80, 82 och 84) passeras i tunnel.

i området idag. Den tillkommande barriäreffekten och bullerkällan från
höghastighetsjärnvägen bedöms därmed i jämförelse med nollalternativet
som relativt liten. Slutsatsen blir därmed att mörkgrön korridor i östra
delen ger måttliga negativa konsekvenser för naturmiljö.

Vid Göta tangerar korridoren den allra nordligaste delen av Osdals mader
(nr 36, naturvärdesklass 1). En förläggning av järnvägen inom denna del
av korridoren skulle medföra en mycket begränsad påverkan på området
Osdals mader.

Ljusblå korridor

Korridoren korsar Viskan i centrala Borås (nr. 400 och 406,
naturvärdesklass 2), se figur 11.2.21. Järnvägen kommer att passera Viskan
på bro.

Söder om Viared, i utkanten av Viareds verksamhetsområde, ligger
området Ryssnässtugan (nr 22, naturvärdesklass 3), se lila korridor.

Mörkgrön korridor

Korridoren omfattar Lillån (nr 402, naturvärdesklass 3) på en sträcka om
cirka 6 km. Lillån kan komma att behöva flyttas.
Den norra delen av korridoren tangerar Kransåns (nr 410,
naturvärdesklass 2) utlopp i Lillån.
Strax norr om Hårsåsen finns, i det södra alternativet av mörkgrön
korridor, en mindre gransumpskog med grova granar (nr 116,
naturvärdesklass 3), se figur 11.2.22. Inom området finns dokumenterade
förekomster av orkidén spindelblomster (fridlyst).

Figur 11.2.21. Viskan genom centrala Borås.
Figur 11.2.22. Gransumpskog vid Hårsåsen

Söder om Björkelund passeras, i det södra alternativet av mörkgrön
korridor, den norra delen av Ringsbäcken (nr 114 och 411, naturvärdesklass
2). Ringsbäcken är en liten skogsbäck med mycket god vattenkvalitet och
högt pH-värde. Vid Björnåsen, nedströms den aktuella korridoren, finns
uppgifter om mycket täta öringstammar. Det finns även äldre uppgifter om
flodpärlmussla (fridlyst) i bäcken.

Söder om Viared ligger den nordligaste utstickaren av sjön Bolingen (del av
sjön Björken, nr 308, naturvärdesklass 2) i den södra delen av korridoren.

Norr om Funningen, söder om väg 27, passeras den södra delen av
området Liden (nr 32, naturvärdesklass 3), se lila korridor.
Vid passagen över Viskan (nr 406, naturvärdesklass 2) passerar
korridoren över den centrala delen av området Osdals mader (nr 36,
naturvärdesklass 1). Det är ett vidsträckt område längs Viskan med
stor betydelse för fågellivet, särskilt som rastlokal under vår och höst.
Området har floravärden i form av hävdgynnade kärlväxter och där finns
fynd av rödlistade arter av kärlväxter, fjärilar och gaddsteklar. Objektet
har påverkats av anläggandet av ny väg 27, vilken går rakt igenom
objektets norra del. En förläggning av järnvägen inom ljusblå korridor
skulle medföra att en signifikant del av området påverkas av järnvägens
dragning. Eftersom Viskan och Osdals mader ligger i en dalgång och
järnvägen ska korsa dalgången kommer järnvägen att förläggas på bro
över området. Bron kommer att innebära markintrång vid brostöd.
Förutom markintrånget blir effekter av bron ökat buller och en förändrad
landskapsbild. Det direkta markintrånget blir förhållandevis litet och
någon barriäreffekt bedöms inte uppstå. I figur 11.2.23 kan ses hur ljusblå
korridor passerar del av området.

Väster om Germundared korsar korridoren i det södra alternativet av
mörkgrön korridor, området Stora Ramna (nr 46, naturvärdesklass 1) och
Rosendalsbäcken (nr 405, naturvärdesklass 1). Rosendalsbäcken ligger i
en ravin med naturskog och rik flora, både kryptogamer och kärlväxter.
Vid naturvärdesinventeringen observerades öring i bäcken. Skogen längs
bäcken är utpekad som nyckelbiotop och skogligt naturvärde .

Söder om Hedvigsborg, sydväst om Hedvigsborgsmossen, tangeras en
nyckelbiotop (nr 93, naturvärdesklass 2) i den norra delen av korridoren.
Den utgörs av ett område med lövskog uppkommen efter brand. Yngre
gran- och triviallövskog dominerar större delen av objektet, men där finns
också inslag av grov tall och lövträd med spår av brand.

En järnväg i mörkgrön korridor skulle inte innebära någon barriär för
djur mellan Viared och Borås. Öster om Borås bedöms flödet av vilt vara
relativt lågt. Här utgör även väg 1700 och Kust till kustbanan befintliga,
partiella barriärer. En förstärkning av den barriären bedöms inte ge några
betydande negativa konsekenser för vilt. Gräsmarker finns endast i liten
utsträckning inom korridoren. Några betydande negativa barriäreffekter
för exempelvis fjärilar och steklar bedöms därmed inte uppkomma.

Norr om Kust till kustbanan korsas Lillån (nr 402, naturvärdesklass
3). Lillån ligger i en dalgång som järnvägen med största sannolikhet
kommer att korsa på bro. Brostöd förutsätts anläggas så att Lillån och
dess omgivande stränder inte påverkas. Lillån ligger parallellt med
Gånghestersvägen och Kust- till kustbanan i denna del. Det tillkommande
bullret från järnvägen och den ökade beskuggningen bedöms inte få några
noterbara konsekvenser för djurlivet i ån.

Passagen norr om väg 40 förutsätts ske i tunnel. Konsekvenserna för
naturmiljön blir sammanfattningsvis i denna del därmed mycket små
till inga alls. I Borås passeras Viskan och Lillån kan bli föremål för
omgrävning längs en längre sträcka. Ett område med högsta naturvärde,
ett område med högt naturvärde och ett fåtal områden med påtagligt
naturvärde berörs av korridoren. Merparten av den mark som tas i
anspråk mellan Borås och dess utgångar i öster utgörs dock av produktiv
skogsmark som saknar högre naturvärden. Korridoren följer i stort Kust
till kustbanan och väg 1700 som är befintliga barriärer och bullerkällor

Norr om Slättholmen finns två nyckelbiotoper inom korridoren. Den
södra nyckelbiotopen (nr 64, naturvärdesklass 2) ligger nästan helt inom
korridoren och utgörs av gransumpskog längs en bäck. Där finns stort
inslag av senvuxna träd och rikligt med död ved. Den norra nyckelbiotopen
(nr 63, naturvärdesklass 2) berörs endast i den sydligaste delen av
korridoren. Den utgörs av variationsrik gransumpskog med äldre granar
och enstaka klibbalar på sockel och i södra delen rinner en mindre bäck.
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En järnväg inom korridoren kan sammanfattningsvis komma att innebära
intrång i den nordligaste delen av sjön Bolingen samt korsa Viskan,
båda med högt naturvärde, samt Osdals mader, med högsta naturvärde.
Därutöver berör korridoren ett fåtal områden med påtagligt naturvärde.
Merparten av den mark som tas i anspråk mellan Osdals mader och
utredningsområdets östra gräns utgörs av produktiv skogsmark som
saknar högre naturvärden. Mellan Borås och Gånghester skulle järnvägen
utgöra en barriär och bullerkälla i ett område som saknar den typ av
barriärer och buller från större infrastruktur idag. Slutsatsen blir därmed
att ljusblå korridor ger måttliga-stora negativ, konsekvenser för naturmiljö.

Gasslången är flödet av vilt relativt stort. Här rör sig djuren sannolikt i
nord-sydlig riktning. Om adekvata passager inte anläggs skulle en järnväg
skära av detta flöde. Detta skulle kunna ge effekter som minskade områden
för födosök och reproduktion. Detta ger i sin tur konsekvenser i form av
minskade, och eventuellt mer inavlade, populationer. Vid Viskan finns
gräsmarker med stora värden för bland annat steklar. Passagen över
gräsmarkerna förutsätts ske på bro. Några barriäreffekter för steklar
bedöms därmed inte uppstå.
En järnväg inom korridoren kan sammanfattningsvis komma att innebära
intrång i den nordligaste delen av sjön Bolingen samt korsa Viskan, båda
med högt naturvärde, samt Osdals mader, med högsta naturvärde. Det
södra alternativet i öster korsar Rosendalsbäcken och Stora Ramna som
har högsta naturvärde. Därutöver berör korridoren ett fåtal områden med
påtagligt naturvärde. Merparten av den mark som tas i anspråk mellan
Osdals mader och utredningsområdets östra gräns utgörs av produktiv
skogsmark som saknar högre naturvärden. Mellan Osdals mader och Kust
till kustbanan väster om utredningsområdets gräns skulle järnvägen utgöra
en barriär och bullerkälla i ett område som saknar den typ av barriärer och
buller från större infrastruktur idag. Slutsatsen blir därmed att mörkblå
korridor på sträckan Viared-Borås ger måttlig-stora negativa konsekvenser
för naturmiljö.

Mörkblå korridor

Röd korridor
I röd korridor kommer järnvägen till största del att förläggas i tunnel.
Ett flertal områden med naturvärden kommer att passeras i tunnel.
Växtligheten i området bedöms dock vara beroende av ytvatten och
en eventuell avsänkning av grundvatten bedöms dock inte påverka
växtligheten. De extra tunnelrör som kan komma att behövas bedöms
kunna lokaliseras så att påverkan på utpekade naturvärden undviks.
I en mindre del av den östra delen av röd korridor kan dock passage
i markplan bli aktuell. Nedanstående text behandlar dessa delar av
korridoren.
Söder om Viared tangeras den allra nordligaste utstickaren av sjön
Bolingen, (del av sjön Björken, nr 308, naturvärdesklass 2), i den södra
delen av korridoren, se lila korridor.
Söder om Viared, i utkanten av Viareds verksamhetsområde, ligger
området Ryssnässtugan (nr 22, naturvärdesklass 3), se lila korridor.
En järnväg i röd korridor skulle kunna innebära en barriär genom
skogslandskapet söder om Viared. Mellan Hälasjön och Gasslången är
flödet av vilt relativt stort. Här rör sig djuren sannolikt i nord-sydlig

Söder om Viared ligger den allra nordligaste utstickaren av sjön Bolingen
(del av sjön Björken, nr 308, naturvärdesklass 2) i den södra delen av
korridoren, se lila korridor.
Söder om Viared, i utkanten av Viareds verksamhetsområde, ligger
området Ryssnässtugan (nr 22, naturvärdesklass 3), se lila korridor.
Vid Viared ligger området Viareds flygplats (nr 79, naturvärdesklass 3)
delvis inom korridoren, se ljusgrön korridor. Endast den södra delen av
området berörs av mörkblå korridor.
Norr om Funningen, söder om väg 27, passeras området Liden (nr 32,
naturvärdesklass 3), se lila korridor.
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En järnväg i ljusblå korridor skulle innebära en barriär genom
skogslandskapet söder och öster om Viared. Mellan Hälasjön och
Gasslången är flödet av vilt relativt stort. Här rör sig djuren sannolikt i
nord-sydlig riktning. Om adekvata passager inte anläggs skulle en järnväg
skära av detta flöde. Detta skulle kunna ge effekter som minskade områden
för födosök och reproduktion. Detta ger i sin tur konsekvenser i form av
minskade, och eventuellt mer inavlade, populationer. Vid Viskan finns
gräsmarker med stora värden för bland annat steklar. Passagen över
gräsmarkerna förutsätts ske på bro. Några barriäreffekter för steklar
bedöms därmed inte uppstå.

Väg 27

Vid passagen över Viskan (nr 406, naturvärdesklass 2) passerar korridoren
över den centrala delen av området Osdals mader (nr 36, naturvärdesklass
1) se ljusblå korridor.
Vid Hårsåsen delas mörkblå korridor i ett nordligt och ett sydligt alternativ.
I den norra delen ligger Hårsåsen norr (nr 116, naturvärdesklass 3), se
mörkgrön korridor.
I det södra delalternativet av mörkblå korridor, öster om Hårsåsasjön,
passeras den norra delen av Ringsbäcken (nr 411 och nr 114,
naturvärdesklass 2) och mörkgrön korridor.
Väster om Germundared korsar korridoren i det södra alternativet av
mörkblå korridor, området Stora Ramna (nr 46, naturvärdesklass 1) och
Rosendalsbäcken (nr 405, naturvärdesklass 1), se mörkgrön korridor.
En järnväg i mörkblå korridor skulle innebära en barriär genom
skogslandskapet söder och öster om Viared. Mellan Hälasjön och

Viskan

Figur 11.2.23. Ljusblå korridors ungefärliga utbredning genom del av området Osdals mader.
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Figur 11.2.24. Västra delen av utredningsområdet med naturvärden
markerade.
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Figur 11.2.25. Östra delen av utredningsområdet
med naturvärden markerade.
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Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för naturmiljö framgår av tabell 11.2.26. För
respektive intresse bedöms värde och effekt i tre klasser. Kombinationen
av dessa bedömningar resulterar i en av fem konsekvensklasser från små
till stora konsekvenser. För ytterligare beskrivning av metoden hänvisas till
avsnitt 4.7.

Naturmiljö
Västra delen

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar en
handfull områden med
naturvärdesklass 2 och 3,
och ges därmed måttligt
värde.

Korridoren passerar en
handfull områden med
naturvärdesklass 2 och 3 och
ges därmed måttligt värde.

Järnvägen kan delvis komma
att ta naturvärdesområdena i
anspråk men grunden för
värdena bedöms till största
delen kunna finnas kvar. En
järnväg i korridoren bedöms
förstärka befintligt buller och
barriäreffekt från väg 40.
Järnvägens effekt bedöms
därmed till måttlig.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.
Östra delen

Järnvägen kan delvis komma
att ta naturvärdesområdena i
anspråk men grunden för
värdena bedöms till största
delen kunna finnas kvar. En
järnväg i korridoren bedöms
tillföra en ny barriär som
påverkar befintliga samband
kraftigt och ger markant
högre bullernivåer.
Järnvägens effekt bedöms
därmed till stor.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar en
handfull områden med
naturvärdesklass 2 och ett
tiotal områden med klass 3
och ges därmed måttligt
värde.

Korridoren passerar ett fåtal
områden med
naturvärdesklass 2 och en
handfull områden med klass
3, och ges därmed måttligt
värde.
Stora delar av korridoren
består av
verksamhetsområde och stad.

Korridoren passerar ett
område med
naturvärdesklass 1
Rosendalsbäcken, ett par
vattendrag med klass 2 och
ett fåtal områden med klass 3,
och ges därmed högt värde.

Korridoren passerar ett
område med
naturvärdesklass 1 Osdals
mader, ett fåtal med klass 2
och handfull med klass 3, och
ges därmed högt värde.

Korridoren passerar två
områden med
naturvärdesklass 1, Osdals
mader och Rosendalsbäcken,
enstaka med klass 2 och
några med klass 3, och ges
därmed högt värde.

Korridoren passera enstaka
områden med
naturvärdesklass 3, där
järnvägen kan komma att
placeras i markplan, och ges
därmed lågt värde.

Korridoren passera enstaka
områden med
naturvärdesklass 3, där
järnvägen kan komma att
placeras i markplan, och ges
därmed lågt värde.

Järnvägen kommer ta mindre
delar av
naturvärdesområdena i
anspråk. En järnväg i
korridoren bedöms tillföra en
ny barriär som påverkar
befintliga samband och ger
högre bullernivåer.
Järnvägens effekt bedöms
därmed till måttlig om den
delvis förläggs i markplan.

Järnvägen kommer ta mindre
delar av områdena i anspråk.
En järnväg i korridoren
bedöms tillföra en ny barriär
som påverkar befintliga
samband och ger högre
bullernivåer. Järnvägens
effekt bedöms därmed till
måttlig om den delvis
förläggs i markplan.

Järnvägen kommer delvis att
ta naturvärdesområdena i
anspråk.
En järnväg i korridoren
bedöms tillföra en ny barriär
som påverkar befintliga
samband kraftigt och ger
markant högre bullernivåer
väster och öster om Borås.
Järnvägens effekt bedöms
därmed till stor.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Järnvägen kommer ta mindre
delar av
naturvärdesområdena i
anspråk. En järnväg skulle
innebära en barriär i skogen
mellan Viareds
verksamhetsområde och väg
27 där miljön idag redan är
påverkad av barriäreffekter
och buller från väg 40 och
väg 27. Järnvägens effekt
bedöms därmed till liten.

Järnvägen kommer ta mindre
delar av
naturvärdesområdena i
anspråk. Korridoren följer i
stort Kust till kustbanan och
väg 1700 som är befintliga
barriärer och bullerkällor i
området idag. Järnvägens
effekt bedöms därmed till
liten.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Järnvägen kommer ta mindre
delar av
naturvärdesområdena i
anspråk. Befintliga korsande
järnvägar och vägar utgör
bullerkällor i korridoren idag.
Järnvägen bedöms dock i
delar ge högre bullernivåer
än idag. Järnvägens effekt
bedöms därmed till måttlig.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Järnvägen kommer ta mindre
delar av
naturvärdesområdena i
anspråk. Befintliga korsande
järnvägar och vägar utgör till
viss del bullerkällor i området
idag. Järnvägen bedöms
dock i delar ge högre
bullernivåer än idag.
Järnvägens effekt bedöms
därmed till måttlig.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.
Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.2.26. Samlad bedömning för naturmiljö.
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Måttliga-stora negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser

Förutsättningar
En kulturarvsanalys har tagits fram för projektet. Kulturarvsanalysen
utgör bilaga 5 till miljökonsekvensbeskrivningen. Följande avsnitt är
en sammanfattning av kulturarvsanalysen och för en mer ingående
beskrivning hänvisas till bilagan.

Allmän beskrivning av kulturmiljön

Med utgångspunkt i den historiska markanvändningen, bebyggelsens och
fornlämningarnas utbredning har utredningsområdet översiktligt delas in i
fem delområden eller ”landskapstyper” med avseende på kulturmiljö.

Ådalsbyggden längst i väster
Ådalsbygden återfinns längs Nolåns och Söråns lopp vid Bollebygd i väster.
Det är ett relativt öppet och topografiskt odlingslandskap som delvis är
starkt präglat av Bollebygd och Rävlanda samt av Kust till kustbanan. Inga
fornlämningar är registrerade i detta landskapshistoriska område.

Utpräglade skogsbygden i väster
Öster om ådalsbygden återfinns en utpräglad ”skogsbygd” i höglänt terräng,
innehållande glest utspridda och delvis ännu välhävdade inägomarker
kring små ensamgårdar och torpbebyggelse. Odling och bebyggelse
etablerades sannolikt här relativt sent i de flesta fall, på några platser dock
möjligen redan under medeltiden.

Sjöbygden och Viskans dalgång
Mellersta delen av utredningsområdet utgörs av ”sjöbygden”och Viskans
dalgång, där bebyggelsen under historisk tid varit lite mer omfattande.
Inägomarkerna ligger lite tätare än i ”skogsbygden”, ofta i nära anslutning
till sjöarna. Många av inägomarkerna togs här sannolikt i bruk redan
under medeltiden. Inslaget av stenålderslämningar kan vara betydligt
större än vad som tidigare är känt.

Lagskyddade områden

Inom utredningsområdet finns områden och objekt som omfattas
av lagskydd för kulturmiljövärde. Dessa är enskilda fornlämningar
och sammanhängande fornlämningsmiljöer, kyrkogårdar samt
byggnadsminnen och redvisas i figur 11.3.8 och 11.3.9.

I Borås finns tre kyrkogårdar inom utredningsområdet, S:ta Birgittas
griftegård (nr 47), S:t Ansgards griftegård (nr 48) och S:t Sigfrids
griftegård (nr 46). I Borås finns två byggnader som utgör byggnadsminnen,
Borås Stationshus (nr 49) samt Biografen Röda Kvarn (nr 52). Objektens
placering kan ses i figur 11.3.8 och 11.3.9, där numren inom parentes visas.

Kulturmiljövärdesobjekt

I den kulturarvsanalys som genomförts för utredningsområdet har
kulturmiljövärdesområden identifierats. Kulturmiljövärdesområdena har
delats in i områden med mycket höga kulturmiljövärden och områden
med höga kulturmiljövärden. Bedömning och urval av områdena har styrts
av ett landskapshistoriskt perspektiv. Bebyggelsen, de synliga historiska
spåren på marken och en god hävd av åker- och betesmarker har fungerat
som de viktigaste urvalskriterierna. De värdefullaste platserna och
miljöerna kännetecknas av att alla dessa aspekter är tydligt framträdande.
Klassificeringen mycket högt kulturmiljövärde innebär i de flesta fallen
att både upplevelsemässiga och vetenskapliga värden är mycket höga,
vanligen samvarierande med en tilltalande landskapsbild. Klassificeringen
högt kulturmiljövärde används för miljöer där en eller flera av de ovan
nämnda aspekterna är mindre framträdande eller saknas. Samtliga
områden återfinns med numrering enligt nedanstående text i figur 11.3.10
och 11.3.11.

•

Kulturområde 1. Låddekärrsbu, se figur 11.3.1. Innehållsrik, småskalig
och välhävdad (naturbetesmark) inägomiljö. Gården är belagd i
skriftliga källor första gången år 1680. I den variationsrika terrängen
finns fossil åkermark, stenmurar och en äldre vägsträckning som
konstituerar en helhet. En allé med hamlade träd leder fram till
gårdsmiljön som innehåller välbevarade ekonomibyggnader från slutet
av 1800-talet och en mangårdsbyggnad från 1930-talet.

•

Kulturområde 2. Hunghult-Upptröst, se figur 11.3.4. Ett område
utpekat som värdefull kulturmiljö av Borås Stad. Området präglas
av bymiljö och odlingslandskap med lämningar från äldre tiders
brukningsmetoder. Motiven för bevarande är att här finns ett
variationsrikt odlingslandskap med ett rikt urval av odlingsrelaterade
spår i form av stenmurar, odlingsrösen, små åkerlappar, fägata,
hamlade träd etcetera. I Upptröst finns en oskiftad bykaraktär
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Borås kommun och
Regionmuseum Västra Götaland 2001).

•

Kulturområde 3. Sjödal, se figur 11.3.2. Välbevarad inägomiljö
kring torpet Sjödal, med varierande markanvändning (bland annat
naturbetesmarker), omramande stenmurar och en del fossil åkermark.

•

Kulturområde 4. Yttre Näs. Mycket vacker inägomiljö,
innehållande fossil åkermark från olika perioder och äldre, präglad
jorbruksbebyggelse på den gamla gårdstomten. Stora delar av udden

Skogs- och odlingslandskapet öster om Viskan
Nordost och öster om Borås har bebyggelsen under både förhistorisk
och historisk tid varit mer omfattande och på flera ställen gett upphov
till större, delvis sammanhängande inägoområden. Ett närmast
byliknande landskap med varierat kulturhistoriskt innehåll finns
exempelvis vid Brämhult, Sörbo och Främgärde i omedelbar anslutning
till stadsbebyggelsen i Borås. Här etablerades säkerligen bebyggelsen och
odlingen på flera platser redan under förhistorisk tid. Förekomsten av
enstaka gravar och bitvis stora arealer med fossil, det vill säga varaktigt
övergiven, åkermark talar starkt för detta.

Figur 11.3.1. Låddekärrsbu.

Områden med mycket högt kulturmiljövärde

Staden Borås och dess närmaste omgivning
I Borås finns ett 30-tal kulturmiljöer som speglar allt i från den
ursprungliga rutnätsstaden som anlades på 1600-talet till 1960-talets
punkthus. Karaktäristiskt för Borås är industriområdena från 1800-talet
som växte upp utmed Viskan och järnvägarna.

Figur 11.2.18. Rysnässtugan med äldre
kulturlandskap, med öppna betesmarker och
stenmurar

Figur 11.3.24. Aliedal- Alkärr med äldre
ädellövträd

Figur 11.3.2. Sjödal.
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11.3 Kulturmiljö

Figur 11.3.3. Riddarebo.

Figur 11.3.4. Upptröst.
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betas intensivt och inramas av gles lövskog innehållande flera gamla
hamlingsträd. Synnerligen vacker landskapsbild med tydlig historisk
prägel.
•

Kulturområde 5. Riddarebo, se figur 11.3.3. Vackert belägen,
välhävdad och överblickbar inägomark intill Västersjön. Det
öppna odlingslandskapet präglas av stenmurar och en ålderdomlig
vägsträckning fram till den av jordbruk präglade bybebyggelsen på
gränsen till utmarken.

•

Kulturområde 6. Älmås naturreservat. Innehållsrik och starkt
kulturpräglad jordbruksmiljö med stort tidsdjup. Landskapet
innehåller stora mängder fossil åkermark från olika perioder
och av olika karaktär, som vid nyligen genomförda arkeologiska
undersökningar har visat sig ha medeltida ursprung. Genom området
löper en mycket gammal vägsträckning. Miljön är mycket känslig för
störningar.

•

Kulturområde 7. Bråten. Ett område utpekat som värdefull kulturmiljö
av Borås Stad. Här finns gårdsmiljöer uppförda efter laga skifte på
1860-70-talet, äldre brukningsvägar samt ett öppet odlingslandskap.
Motiv för bevarande är de välbevarade gårdsmiljöerna från tiden
efter lagaskifte. Gårdsmiljöerna bildar tillsammans med den äldre
byvägen och det öppna odlingslandskapet en värdefull helhet. Bråten
representerar sannolikt medeltidens nyodlingar i Borås kommun
(Borås kommun och Regionmuseum Västra Götaland 2001).

•

Kulturområde 8. Område mellan Gånghester och Dalsjöfors.
Fornlämningsrikt område på tidigare inägomark och utmark.
Lämningarna utgörs till stor del av fossil åkermark, såväl områden
med röjningsrösen med förhistoriskt ursprung som mer sentida
miljöer i anslutning till exempelvis torpbebyggelse. Den stora mängden
lämningar (som i realiteten kan vara än mer omfattande) indikerar en
stor arkeologisk komplexitet. Många av områdena med röjningsröse
kan till exempel innehålla både gravar och boplatser under mark. Den
öppna och högt belägna inägomarken vid byn Häglared är känslig för
störningar.

Figur 11.3.5. Brämhults kyrka.

Figur 11.3.6. Eskilsryd.

•

•

Figur 11.3.7. Östra Rävlanda.
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Kulturområde 9. Brämhult, se figur 11.3.5. Den västra delen av området
är utpekad som värdefull kulturmiljö av Borås Stad – Brämhults
kyrka. Här finns bland annat en medeltida träkyrka, offerkälla samt
platser där järn framställts. Runt kyrkan uppfördes på 1700 och
1800-talet flera sockenkommunala byggnader som kyrkohärbärge,
sockenmagasin, folkskola med mera. Den östra delen av området, vid
Främgärde, utgörs av ett högt beläget och öppet ”laga skifteslandskap”
på tydlig drumlinbildning. Här finns agrar bebyggelse på flera av laga
skiftets gårdstomter. Den lägre liggande inägomarken vid Sörbo är
mycket variationsrik och präglas av bete, stengärdesgårdar, lövskog
och fossila odlingslämningar.
Kulturområde 10. Eskilsryd, se figur 11.3.6. Ett öppet, överblickbart
odlingslandskap i högt belägen terräng. Jordbruksbebyggelse på flera
historiska gårdstomter, bland annat vid Eskilsryd, Jutabo och Snökulla.
Variationsrikt och betat landskap, med fina naturbetesmarker, vid
Eskilsryd, där bebyggelsen har herrgårdskaraktär. Flera gravfält och en
hällkista visar på stort tidsdjup. På flera ställen finns fossil åkermark
som inte är registrerad i fornlämningsregistret, FMIS.
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Områden med högt kulturmiljövärde
•

Kulturområde 11. Östra Rävlanda och Nolåns dalgång, se figur 11.3.7.
Området är utpekat som värdefull kulturmiljö av Bollebygds kommun
och omfattar välbevarade gårdar från sekelskiftet 1900 med bland
annat ett sanatorie från 1910-talet och ett flertal fornlämningar. I
nedre delen av Nolåns dalgång återfinns landsvägen i sin ursprungliga
sträckning och jordbruksbebyggelsen är lokaliserad till inägornas
ytterområden i de övre delarna av dalgången och harmonierar med
ravinlandskapet längs med ån. Det trånga landskapsrummet mellan ån
och bebyggelsen utgör en helhetsmiljö som är störningskänslig.

•

Kulturområde 12. Stensås, Bollebygd. En avgränsad torpmiljö från
1800-talet med två torp omgivna av ett varierat och välhävdat
odlingslandskap, odlingsrösen och stengärdesgårdar. Inga
fornlämningar finns registrerade men den relativt stora arealen
odlingsmark indikerar att området brukats även före torpens tillkomst.
Området är störningskänsligt utifrån värden kopplade till äldre agrar
karaktär.

•

Kulturområde 13. Övre Näs. Öppet och välhävdat inägolandskap,
främst bestående av åkermark, med äldre vägsträckningar, vackert
belägen vid sjön Uppsalen. Den varierade topografin har gett upphov
till ett omväxlande och delvis starkt naturanpassat odlingslandskap
innehållande bland annat flera åkerholmar. Visst bete, delvis
naturbete, bedrivs på några platser. Inga fornlämningar finns
registrerade men det är inte osannolikt att stenåldersboplatser kan
finnas närmast sjön.

•

Kulturområde 14. Slottsarbetet. Liten, välhävdad jordbruksmiljö,
som en ”lucka” i skogen, innehållande torpbebyggelse. Inägomarken
omramas av stenmurar.

•

Kulturområde 15. Lilla Bosnäs. Stora mängder fossil åkermark i
lövskog. De fossila odlingslämningarna har sannolikt stort tidsdjup och
är känsliga för störning.

•

Kulturområde 16. Stuvered. Delvis småskalig agrar miljö i varierad
terräng, innehållande en del fossil åkermark och naturbetesmarker.
Bebyggelse präglad av jordbruk på den gamla gårdstomten.

Områden med mycket högt kulturmiljövärde i Borås Stad
•

Kulturområde 18, Området utgörs av västra och östra Parkstaden
samt nedre Byttorp. Parkstadens västra delar är bebyggt med enoch tvåfamiljsvillor samt mindre flerbostadshus från tiden efter
sekelskiftet 1900 och fram till 1935. Här ligger också friluftsmuseet
Borås Museum som startade sin verksamhet 1912. Muséet utgör en
övrig kulturhistorisk lämning, Borås 16:1, friluftsmuseum. Parkstadens
östra delar är bebyggt med representativt utformade villor och mindre
flerfamiljshus från tiden kring sekelskiftet och fram till 1930-talet.
Nedre Byttorp är ett av Borås större Egnahemsområden stadsplanelagt
efter tidens trädgårdstadsideal med svängda gator och mindre
platsbildningar.

•

Kulturområde 19, Kvarteret Ålgården och Armbåga vid Viskan
innehåller två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från
sekelskiftet 1900, vilka båda bidrar till stadens karaktär.

•

Kulturområde 20, Kvarteren Astern, Blåklinten, Makrillen och
Kamelian ligger strax söder om rutnätsstaden, intill väg 40.
Bebyggelsen härstammar från en period mellan 1880- och 1960-talet.
Bebyggelsestrukturen omfattar en antal stora byggnadsvolymer
som ger en bra bild över textilindustrins utveckling, bland annat
fabriksbyggnaden för Borås Spinneri som återuppfördes efter en brand
1893.
Kulturområde 21, Den äldre rutnätsstaden i centrala delar av Borås
omfattar de äldsta delarna av Borås som planerades efter den sista
stora stadsbranden 1827. Gatusträckningar och kvarterstrukturer finns
kvar från den tiden, bland annat landets första genomförda gata av
esplanadtyp.

Områden med högt kulturmiljövärde i Borås Stad
I Borås Stad finns flertalet områden som anses ha högt kulturmiljövärde.
Många av miljöerna utgörs av bostadsområden såsom stadsdelen Göta
(kulturområde 24). Området består av flerfamiljshus uppförda kring
1930-talet som är placerade i bevarad, kuperad terräng. Ett annat exempel
är kvarteret Sardellen med flera (kulturområde 26) ett områden med
större en- och tvåfamiljsvillor till största delen uppförda på 1920-talet.
Andra områden utgörs av industriområden såsom kvarteret Serapsis
med flera (kulturområde 45), vilket speglas olika expansionsfaser
inom textilindustrin. Ett annat exempel är industrilandskapet Norra
centrum (kulturområde 28) som utgör stadens bäst sammanhållna
industrilandskap. Hit är idag Simonsland lokaliserat.
Ett område som till karaktären skiljer sig från de andra är regementet
(kulturområde 23). Regementsbyggnaderna för I 15 uppfördes i början
av 1900-talet. Karaktäristiskt för denna typ av kasernbyggnader är att de
utfördes utifrån en standardiserad mall där byggnaderna i fyra våningar
är grupperade runt en stor öppen kaserngård. Idag finns endast två
anläggningar av denna typ kvar i ursprungligt skick i landet. Söder om
Regementet ligger Kristiansfälts landeri som uppfördes 1822.

Påverkan, effekt och konsekvens
För kulturmiljö tillämpas följande bedömningsgrunder:
Högt kulturmiljövärde - Särskilt representativa miljöer och objekt av
nationellt eller stort regionalt intresse. Miljöerna är välbevarade och ingår i
ett tydligt sammanhang. Ofta har de hög grad av historisk läsbarhet, vilket
innebär att det utifrån objektet går att utläsa samhällets kulturhistoriska
bakgrund och utveckling. Omfattar även avgränsade miljöer som är
särskilt betydelsebärande för ett förlopp eller en tid där sammanhanget är
otydligt eller har brutits.
Måttligt kulturmiljövärde - Representativa miljöer som berättar om
en viss historisk funktion, ett förlopp eller ett sammanhang. Miljöerna är
vanligt förekommande men viktiga för den historiska läsbarheten och av
regional eller stor lokal betydelse.
Litet kulturmiljövärde - Avgränsade miljöer där sammanhanget är
otydligt eller har brutits. För dessa miljöer är graden av historisk läsbarhet
låg, men de har ett visst lokalt intresse.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Järnvägen i mörkgrön korridor kommer i väster att beröra en del av
kulturmiljöområdet Nolåns dalgång (nr 11). Påverkan från järnvägen
består i att området, som ligger norr om Kust till kustbanan, fragmenteras
ytterligare och att delar av befintlig bebyggelse försvinner vilket kan få till
effekt att delar av odlingsmarken tas ur bruk. Konsekvenserna blir att de
landskapshistoriska sambanden försvinner i dessa delar. Merparten av
kulturmiljöområdet ligger dock utanför mörkgrön korridor.
Vidare berör mörkgrön korridor hälften av torpmiljön och det välhävdade
odlingslandslandskapet i anslutning till Stensås (nr 12). Korridorens
södra del passerar rakt igenom kulturmiljöområdet vilket innebär att de
värden, som torpmiljön har, riskerar att påverkas genom markintrång och
fragmentering samt bullerstörningar. Effekten blir att markutnyttjandet
förändras och konsekvensen blir att kulturmiljövärdet väsentligt försvagas
eller helt försvinner i dessa delar.
Sammantaget bedöms mörkgrön korridor i väster ge små- måttliga
negativa konsekvenser med avseende på kulturmiljö.

Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår när föreslagen åtgärd medför att
kulturmiljövärden går förlorade och den historiska läsbarheten försvåras
eller upphör helt.
Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår när föreslagen åtgärd
medför att kulturmiljövärden fragmenteras eller skadas. Värden går delvis
förlorade så att helheten inte kan uppfattas och den historiska läsbarheten
reduceras.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår när föreslagen åtgärd
medför att sådana kulturmiljövärden skadas eller tas bort som inte är
betydelsebärande för kulturmiljöns helhet och historiska samband eller
strukturer. Den historiska läsbarheten kan även fortsättningsvis uppfattas.

Nollalternativ

I nollalternativet bedöms fortsatt hävd ske av betesmarker i de utpekade
kulturmiljöerna utanför Borås. I Borås förutsätts eventuella förändringar
av byggnader med kulturmiljövärden ske på ett sådant sätt att
kulturmiljövärdena bevaras. Enligt förslaget till detaljplan för Regementet
föreslås Kristiansfält landeri få ett permanent skydd i form av bevarande-,
skyddsbestämmelser samt ett rivningsförbud (Borås Stad 2010-11-01).

Utbyggnadsalternativ
Avgränsning av utredningsområdet
Korridorerna har lokaliserats så att merparten av de områden som har
mycket höga kulturmiljövärden har undvikits. Till dessa områden hör
Låddekärrsbu (nr 1) Upptröst (nr 2), Yttre Näs (nr 4), Riddarebo (nr
5), Älmås (nr 6), Bråten (nr 7), Brämhult (nr 9), Parkstaden (nr 18) och
rutnätsstaden (nr 21). Även flertalet områden med höga kulturmiljövärden
har undvikits, som till exempel Övre Näs (nr 13), Slottsbetet (nr 14), Lilla
Bosnäs (nr 15), Stuvered (nr 16) samt flertalet miljöer i Borås Stad.

Lila korridor
Påverkan, effekt och konsekvens till följd av lila korridoren är densamma
som för mörkgrön korridor till Stensås.
Lila korridor omfattar dock hela kulturmiljöområdet Stensås och kan
därmed ge större konsekvenser för detta område än mörkgrön korridor.
Norra delen av lila korridor omfattar kulturmiljöområdet vid Sjödal (nr
3). En järnväg i denna del av korridoren medför att torp- och inägomiljön
påverkas negativt då dagens, och det historiska, markutnyttjandet
försvåras eller försvinner samt att torpbebyggelsen försvinner helt eller
inte kan nyttjas på grund av bullerstörningar. Konsekvensen består i en
förlust av torp- och inägomiljön.
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Sammantaget bedöms lila korridor i väster ge måttliga negativa
konsekvenser med avseende på kulturmiljö.

Östra delen
Lila korridor
Lila korridor passerar det före detta regementsområdet (nr 23) som
omfattar kasernbyggnader och längst i söder Kristiansfälts landeri. På
grund av omgivande topografi förutsäts en järnväg inom korridoren ligga
i tunnel under regementsområdet och kasernbyggnaderna. Påverkan på
kulturmiljövärdet beror på bergtäckning och var bergpåslag kan ske öster
om regementsområdet. Det finns således en risk för intrång som påverkar
kasernbyggnaderna negativt. Järnvägen kan även placeras i de södra
delarna av korridoren. Passagen av regementsområdet kan då komma att
ske i markplan och inte påverka kasernbyggnaderna genom fysiskt intrång.
Däremot kan området påverkas negativt av buller. En järnväg i korridorens
södra delar kommer att leda till att bebyggelsen vid landeriet söder om
regementsbyggnaderna försvinner. Konsekvenserna består i förlust av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
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En järnväg kommer, i stort sett oavsett var i korridoren den placeras, att
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Figur 11.3.11. Kulturarvsanalys, östra delen av
utredningsområdet.
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Gul korridor
Väster och öster om Borås ger gul korridor samma konsekvenser som
röd korridor. I Borås skulle en järnväg i korridoren kunna leda till att
Kristiansfälts landeri (nr 23) försvinner. Konsekvenserna består i förlust av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
I höjd med dagens järnvägsstation i Borås passerar gul korridor
kulturmiljöområdet Kvarteret Cedern och Vävaren (nr 25). En järnväg
i markplan, eller i upphöjt läge, i korridorens norra delar riskerar att
medföra ett intrång på kulturmiljöområdet genom att byggnader måste
rivas. Konsekvenserna består i förlust av kulthistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljöer.
I korridorens södra del, i samma avsnitt, ligger befintligt stationsområde
med spår och stationshus. Stationshuset är kulturminnesmärkt (nr 49).
En lokalisering i markplan eller ett upphöjt läge riskerar att påverka den
befintliga stationsmiljön negativt och ge upphov till negativa konsekvenser
genom intrång på stationsbyggnaden.
Korridoren tangerar äldre rutnätsstaden (nr 21) i sydväst. En järnväg i
korridorens sydligaste del kan komma att medföra mindre intrång i de
närmast liggande byggnaderna vid korridorens passage av Viskan.

Figur 11.3.12. Lila korridor i östs ungefärliga utbredning över Simonsland och Högskolan i Borås.

Sammantaget bedöms gul korridor ge måttliga-stora negativa
konsekvenser med avseende på kulturmiljö.

Figur 11.3.13. Ljusgrön korridors ungefärliga utbredning över delar av regementsområdet.

80

En järnväg kommer, i stort sett oavsett var i korridoren den placeras,
att medföra större eller mindre intrång i miljön vid Simonsland
(Industrilandskapet Norra Centrum, nr 22). Intrånget påverkar
kulturmiljövärdet genom att en eller flera byggnader behöver rivas.
Effekten blir att helheten av stadens bäst bevarade sammanhållna
industrilandskap försvinner och får en negativ konsekvens i form av förlust
av ett kulturhistoriska värden.
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Ljusgrön korridor

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna för de
korridorer som innebär måttlig konsekvens eller högre.

Västra delen
Lila korridor
För att minska konsekvenserna av korridoren föreslås järnvägen förläggas i
den södra delen av korridoren, alternativt i tunnel förbi Stensås och Sjödal.

Östra delen
Lila korridor

För ljusgrön korridor gäller att järnvägen ska passera regementsområdet
i tunnel. Därefter bör järnvägen placeras i den södra delen av korridoren
för att undvika intrång i de områden som ligger i den norra delen av
korridoren.

Mörkgrön korridor

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för kulturmiljö framgår av 11.3.14. För
respektive intresse bedöms värde och effekt i tre klasser. Kombinationen
av dessa bedömningar resulterar i en av fem konsekvensklasser från små
till stora konsekvenser. För ytterligare beskrivning av metoden hänvisas till
avsnitt 4.7.

För mörkgrön korridor är en placering vid, alternativt norr om, Kust till
kustbanan att föredra.

Gul korridor

Genom Borås är en tunnel under Regementet att föredra. Därefter bör
järnvägen placeras i den norra delen av korridoren för att undvika intrång i
befintligt stationshus, rutnätsstaden och Simonsland.

Passage genom Borås gäller samma åtgärder som för lilla korridor.

Kulturmiljö
Västra delen

Mörkgrön

Lila

Korridoren omfattar delar av
två kulturmiljöområden som
berättar om viss historisk
funktion, och har därmed
getts måttligt värde.

Korridoren passerar ett
område med stort regionalt
intresse och hög grad av
historisk läsbarhet samt två
områden med viss historisk
funktion och har därför getts
högt värde.

Järnvägen kommer att ta
delar av områderna i anspråk,
men utan att den historiska
läsbarheten går förlorad.
Järnvägen har därmed
bedöms få liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Östra delen

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar
representativa
kulturmiljöområden som
berättar om viss historisk
funktion, och har därmed
getts måttligt värde.

Korridoren passerar
representativa
kulturmiljöområden som
berättar om viss historisk
funktion, och har därmed
getts måttligt värde.

Korridoren passerar
representativa
kulturmiljöområden som
berättar om viss historisk
funktion, och har därmed
getts måttligt värde.

Korridoren passerar inga
värdefulla kulturmiljöområden,
och har därmed getts lågt
värde. Fornlämningar finns
inom korridoren.

Korridoren passerar inga
värdefulla kulturmiljöområden,
och har därmed getts lågt
värde. Fornlämningar finns
inom korridoren.

Korridoren passerar inga
värdefulla kulturmiljöområden,
och har därmed getts lågt
värde. Fornlämningar finns
inom korridoren.

Järnväg i markplan genom
centrala Borås skulle kunna
medföra att kulturhistoriska
värden går förlorade.
Järnvägen har därmed
bedöms få stor effekt.

Järnvägen förbi centrala
Borås skulle kunna medföra
att kulturhistoriska värden går
förlorade. Järnvägen har
därmed bedöms få stor effekt.

Järnvägen förbi centrala
Borås skulle kunna medföra
att kulturhistoriska värden går
förlorade. Järnvägen har
därmed bedöms få stor effekt.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Järnvägen skulle komma att
avlägsna fornlämningar helt
eller delvis. Dessa är inte
betydelsebärande för
kulturmiljöns helhet och
historiska samband.
Järnvägen har därmed
bedöms få liten effekt.

Järnvägen skulle komma att
avlägsna fornlämningar helt
eller delvis. Dessa är inte
betydelsebärande för
kulturmiljöns helhet och
historiska samband.
Järnvägen har därmed
bedöms få liten effekt.

Järnvägen skulle komma att
avlägsna fornlämningar helt
eller delvis. Dessa är inte
betydelsebärande för
kulturmiljöns helhet och
historiska samband.
Järnvägen har därmed
bedöms få liten effekt.

Korridoren passerar
representativa
kulturmiljöområden, där den
kan komma att placeras i
markplan, som berättar om
viss historisk funktion, och
har därmed getts måttligt
värde.
Järnvägen genom centrala
Borås skulle kunna medföra
att kulturhistoriska värden går
förlorade. Järnvägen har
därmed bedöms få stor effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Små negativa konsekvenser

Järnvägen kommer att ta
mark i anspråk, men utan att
den historiska läsbarheten
går förlorad. Järnvägen har
därmed bedöms få liten
effekt.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Måttliga-stora negativa konsekvenser
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Åtgärder

Stora negativa konsekvenser
Tabell 11.3.14. Samlad bedömning för kulturmiljö.
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11.4 Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Bollekollen, se figur 11.4.1, är en skid- och downhillanläggning som ligger
söder om väg 40 vid Bollebygd. Bollekollen har ett flertal verksamheter
både sommar och vinter.
Vid Vannasjön, se figur 11.4.2, finns en allmän badplats belägen vid den
norra delen av sjön.
Inom utredningsområdets finns ett antal sjöar. Flertalet av dessa sjöar är
utpekade som intresse för fritidsfiske av Bollebygds kommun och Borås
Stad. I figur 11.4.3 ses Kvarnsjön som är belägen inom Borås Stad.

Figur 11.4.1. Bollekollen.

Kring Pickesjön finns flertalet grillplatser. Vid Kolbränningen finns en
allmän badplats, grillplats samt ett elljusspår. Stora Transåssjön har
anordnad grillplats, vindskydd samt allmän badplats. Runt sjön löper
en promenadslinga. En promenadslinga finns även vid Bråt. Borås Stad
planerar att göra naturområdet vid Bråt till ett kommunalt naturreservat.
Området är idag ett välanvänt friluftsområde som nyttjas för bland
annat promenader, ridning, löpning, fågelskådning och hundträning.
I anslutning till naturområdet ligger Borås fältrittklubb som är en av
Sveriges ledande ridsportanläggningar. Mellan Bråt och Dammsedjan
ligger Krönängs arena med fotbollsplaner.
Vid Kypesjöarna finns en allmän badplats, flera grillplatser, vindskydd,
elljusspår samt en friluftsgård. I Brämhult ligger Ymergården där
idrottsklubben Ymer huserar och ett flertal idrottsaktiviteter utövas, se
figur 11.4.7. Bland annat ligger Borås Skidstadion med ländskidspår i
anslutning till Ymergården, se figur 11.4.6. Kring Kransmossen finns en
friluftsgård, grillplatser, vindskydd samt elljusspår.
Delar av Sjuhäradsleden, som är en del av Europaled 1, och Knalleleden
passerar utredningsområdets nordöstra del. Cykelleden Sjuhäradsrundan
passerar genom utredningsområdet i sydöst.

Figur 11.4.2. Vannasjön.

Mellan Kust till kustbanan och väg 40, väster om Ramnasjön, ligger ett
koloniområde. Koloniområden finns även mellan Trandared och Hulta i
Borås, samt vid Flymader, öster om väg 41.
Sydväst om Kråkered ligger Borås golfklubb där det även finns
längdskidspår.
I centrala Borås ligger Borås Stads kulturhus, där bland annat Borås
konstmuseum och Borås Stadsteater är beläget. Centralt beläget finns även
badhuset Stadsparksbadet. I centrala Borås finns Textilmuseet, ytterligare
sju mindre muséer och Borås kulturskola. Vid Simonsland, se figur 11.4.5,
ligger Science centret Navet som är ett tekniskt och naturvetenskapligt
center. Norr om Norrmalm ligger Borås djurpark, se figur 11.4.8.
På Borås flygplats, som är belägen vid Viareds verksamhetsområde,
bedrivs klubbverksamhet för motorflyg, ultralätt flyg samt segelflyg.

Figur 11.4.3. Kvarnsjön i Borås Stad, där bland annat fritidsfiske
utförs.
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De naturreservat och andra skyddade naturområden som finns inom Borås
och Bollebygds kommuner redovisas under kapitel 11.2 och beskrivs inte
vidare här.
Omnämnda intressen framgår av figur 11.4.16 och 11.4.17.

Påverkan, effekt och konsekvens
För rekreation och friluftsliv tillämpas följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av värdet
Högt värde - Områden med mycket goda förutsättningar för rekreation
och friluftsliv vad gäller tillgänglighet, mångformighet, storlek , form samt
upplevelser. Det är områden av nationell betydelse eller områden och
anläggningar med stor nyttjandegrad.
Måttligt värde - Områden med goda förutsättningar för rekreation
och friluftsliv vad gäller tillgänglighet, mångformighet, storlek , form
samt upplevelser. Det är områden av regional eller lokal betydelse som
till exempel är utpekade i kommunal översiktsplan. Det kan vara parker,
motionsanläggningar, friluftsområden och så vidare.
Lågt värde - Områden som inte finns särskilt utpekade för rekreation
och friluftsliv men som har ett värde för vardagsrekreation. Det kan också
vara enstaka anläggningar av lokal betydelse.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt – Stor negativ effekt uppstår om föreslagen anläggning
förstör möjligheten till nyttjande av ett rekreationsområde eller skapar
betydande barriärer mellan viktiga målpunkter. Föreslagen åtgärd kan
också kraftigt försämra upplevelsevärdet och området samt anläggningens
identitetsskapande betydelse. Markant höjda bullernivåer innebär också
stor effekt.
Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår om föreslagen anläggning
reducerar möjligheten till nyttjande av ett rekreationsområde och i viss
mån skapar barriärer mellan viktiga målpunkter. Föreslagen åtgärd
kan också försämra upplevelsevärdet och området samt anläggningens
identitetsskapande betydelse. Höjda bullernivåer innebär också måttlig
effekt.
Liten effekt – Liten negativ effekt uppstår när föreslagen anläggning
berör rekreationsvärden men dessa huvudsakligen kan kvarstå. Föreslagen
åtgärd kan också till viss del försämra upplevelsevärdet, till exempel
genom ökad bullerpåverkan.

I stort kommer tillgängligheten till befintliga rekreationsområden
med mera att vara densamma som idag. Nollalternativet innebär att
naturområdet Osdals mader (naturvärdesklass 1) söder om väg 27 kommer
bli ett sammanhängande naturreservat. Ny gång- och cykelväg kommer
att anläggas utmed väg 1600, mellan Rydboholm och Trafikplats Osdal,
vilket ökar tillgängligheten för gående och cyklister till naturområdet. Nytt
verksamhetsområde byggs öster om Kyllared och skulle kunna påverka
Sjuhäradsleden. Vandringsleden skulle kunna få ny en sträckning förbi
området.

Utbyggnadsalternativ

En utbyggnad av höghastighetsjärnväg kan påverka friluftslivet genom
att viktiga områden för friluftslivet tas i anspråk och förlorar sin funktion.
Höghastighetsjärnvägen kan också komma att utgöra en barriär och
försämra tillgängligheten till befintliga områden och anläggningar.
Bullernivåerna i områden som utnyttjas för rekreation och friluftsliv
kommer till följd av utbyggnaden av höghastighetståget att öka. Speciellt
påtagligt blir det i områden som idag är relativt tysta.

Avgränsning av utredningsområdet
Korridorerna har lokaliserats så att flertalet av de områden som är av
betydelse för rekreation och friluftsliv har undvikits. Detta innebär
att flertalet av de områden som har stor betydelse för rekreation
och friluftsliv inom utredningsområdet inte kommer att beröras av
höghastighetsjärnvägen. Till dessa områden hör naturreservaten Älmås
och Lindåsabäcken, den södra delen av Osdals mader, Stora Transåssjön,
Ymergården, Uppsalen, Västersjön, Bosjön, Kolbränningen, Stadsparken
och Annelundsparken.

om andra sjöar i området, närmste allmänna badplats ligger dock cirka 5
km väg längre bort, vid Viaredssjön.
Lomtjärn, Abborrsjön, Nättjärnen, Eningen och Lilla Kolsjö är utpekade
som sjöar för fritidsfiske. Järnvägens passage av sjöarna bedöms ske på
bro. Effekten utav detta är bland annat ökade bullernivåer. Dessa sjöar
är dock redan idag påverkade av buller från väg 40. Andra effekter är ett
minskat visuellt upplevelsevärde och en ny barriär. Sannolikt kommer
konsekvensen bli att de fiskesjöar som berörs av den nya järnvägen
kommer att förlora sin attraktionskraft för fiskare. Dessa fiskare får då
söka sig till andra fiskesjöar längre från väg 40.

Lila korridor
Vid Bollekollen har lila korridor samma utsträckning som mörkgrön
korridor. För konsekvenser för Bollekollen hänvisas till avsnitt för
mörkgrön korridor.
Lomtjärnen, Eningen, Abborrsjön och Gärdessjön är utpekade som sjöar
för fritidsfiske. Järnvägens passage av sjöarna bedöms ske på bro. Effekten
utav detta är bland annat ökade bullernivåer i tidigare relativt tysta miljöer.
Andra effekter är ett minskat visuellt upplevelsevärde och en ny barriär.
Sannolikt kommer konsekvensen bli att de fiskesjöar som berörs av den
nya järnvägen kommer att förlora sin attraktionskraft för fiskare. Dessa
fiskare får då söka sig till andra fiskesjöar i närområdet.

Övriga delar av sträckan saknar utpekade värden för rekreation och
friluftsliv. Väg 40 utgör idag en barriär och bullerkälla längs med
korridoren. Konsekvenserna av järnvägen på denna sträcka kommer
främst att bero på omfattning och utformning av passagemöjligheter av
järnvägen och väg 40. Skulle passagemöjligheter komma att anläggas
i samma omfattning som för väg 40 bedöms den tillkommande
barriäreffekten från järnvägen bli liten.

Övriga delar av korridoren saknar utpekade värden för rekreation och
friluftsliv. Alla skogsområden har dock ett visst värde för rekreation och
friluftsliv. En höghastighetsjärnväg i lila korridor skulle resultera i en
ny barriär och en ny bullerkälla i ett område som idag saknar denna typ
av störning. Detta skulle innebära att nyttjandet av området som helhet
minskar.

Mörkgrön korridor i väster bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser
för rekreation och friluftsliv förutsatt att tillräckliga möjligheter att passera
järnvägen anordnas.

Lila korridor i väster bedöms ge måttliga negativa konsekvenser för
rekreation och friluftsliv förutsatt att tillräckliga möjligheter att passera
järnvägen anordnas.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Vid Bollebygd kan de nedre delarna av Bollekollens skid- och
downhillanläggning komma att tas i anspråk, se figur 11.4.4, främst de
ytor som nyttjas för parkering och camping. Om höghastighetsjärnvägen
och dess station placeras på bro bör det relativt enkelt gå att anordna nya
möjligheter för parkering och anslutning till Bollekollen. Om järnvägen
förläggs i markplan kan det bli svårare. Tillgängligheten får i ett sådant fall
lösas med en under- eller överfart. Väg 40 utgör idag ett markant element
i landskapsbilden och området är idag påverkat av buller från väg 40.
Höghastighetsjärnvägen kommer att tillföra en ny sorts buller till området
samt förändra den visuella upplevelsen av dalgången. Eftersom det inte
är någon verksamhet som är beroende av tystnad eller ostörda utblickar
så bedöms de negativa konsekvenserna av det ökade bullret och den
förändrade landskapsbilden bli små. Sammantaget bör Bollekollen kunna
fortsätta sin verksamhet förutsatt att parkering och tillgänglighet löses.
Campingen får sannolikt upphöra. Den är dock inte i kommersiell drift i
dagsläget.
Korridoren passerar Vannasjön och dess badplats. Om järnvägen passerar
över sjön kommer passagen att ske på bro. Förutom markanspråket
kommer järnvägen innebära ökade bullernivåer och minskat
upplevelsevärde för de människor som badar i Vannasjön. Om järnvägen
dras över Vannasjön skulle sjöns badplats kraftigt minska i attraktionskraft
med konsekvensen att färre människor nyttjar badplatsen. Det finns gott
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Nollalternativ

Väg 40
Bollekollen

Figur 11.4.4. Mörkgrön korridors ungefärliga utbredning vid Bollekollen.
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Östra delen
Lila korridor
Den västra delen av korridoren tangerar ett par av sjöarna i det
sjölandskap som är belägen söder om korridoren. Det flesta av dessa sjöar
är utpekade bland annat för fritidsfiske. Järnvägen skulle komma att ge
effekter så som ökade bullernivåer, minskade visuella upplevelsevärden
samt utgöra en barriär. Ökat buller och förändrad landskapsbild
bedöms inte bli av den omfattning att människor inte fortsatt skulle
nyttja merparten av sjöarna och naturen för rekreation och friluftsliv.
Konsekvenser i form av minskat nyttjande bedöms därmed bli små.
Barriäreffekten är den effekt som skulle kunna resultera i konsekvenser
i form av minskat nyttjande om inte tillfredställande passagemöjligheter
anläggs.

Figur 11.4.5. Del av Simonsland.

Figur 11.4.6. Borås Skidstadion.

Korridoren passeras Viskan i centrala Borås. Järnvägen förutsätts passera
Viskan på bro och en passage för människor under bron som upplevs säker
och trygg bör anordnas. Detta för att öka möjligheten att nyttja Viskans
stränder som promenadstråk. Det är inte möjligt att följa Viskan under
bron för Älvsborgsbanan idag. I centrala Borås ligger även Science centret
Navet i korridoren, se figur 11.4.5. Om järnvägen förläggs i den östra delen
av korridoren skulle det innebära att det hus, som Science centret ligger i,
behöver rivas. Det borde dock vara möjligt att hitta någon annan lämplig
placering för denna verksamhet inom Borås Stad, konsekvensen blir
därmed liten.
Öster om Borås tätort passerar korridoren både Borås djurpark, se figur
11.4.8, och en friluftsgård i anslutning till eljusspår och vandringsled vid
Kypesjön. Om järnvägen innebär fysiska intrång i djurparken skulle det
innebära att djurparken behöver byggas om. Kvarvarande delar skulle
störas av buller. Det finns risk för att det inte är möjligt att ha kvar
djurparken på befintlig plats om järnvägen skulle förläggas i denna del av
korridoren. Konsekvensen skulle kunna bli att djurparken försvinner och
ett mycket attraktivt besöksområde i Borås går förlorat. Dras järnvägen
över Kypesjön skulle nyttjandet av sjön minska avsevärt till följd av ökade
bullernivåer och minskade upplevelsevärden. Även markerade spår som
utgår från Ymerstugan ligger inom korridoren, se figur 11.4.7. Nordost om
Borås skulle järnvägen utgöra en barriär och bullerkälla i ett område som
idag saknar den typ av barriärer och buller från större infrastruktur med
konsekvensen att områdets attraktionskraft som friluftsområde minskar.
Lila korridoren i öster bedöms få måttliga-stora negativa konsekvenser för
rekreation och friluftsliv.

Ljusgrön korridor
Korridoren omfattar den norra delen av Hälasjön och merparten av
Pickesjön. Båda sjöarna är utpekade som fiskesjöar och vid den sistnämnda
finns ett flertal grillplatser. Pickesjön förutsätts att passeras i tunnel. Vid
en placering av järnvägen i den södra delen av korridoren skulle järnvägen
komma att passera över Hälasjön med effekter som ökat buller, minskat
upplevelsevärde och en tillkommande barriär. Konsekvensen av detta
blir att nyttjandet av sjön minskar och människorna får söka sig till andra
platser. Vid en placering av järnvägen i den norra delen av korridoren, som
idag redan är påverkad av väg 40, skulle dessa konsekvenser utebli.
Figur 11.4.7. Motionsspår i anslutning till Ymergården.
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Om järnvägen förläggs norr om väg 40 förutsätts denna passage ske i
tunnel. Någon påverkan på Kvarnsjön som fiskesjö bedöms därmed inte
ske.
Korridoren passerar Viskan i centrala Borås. Järnvägen förutsätts passera
Viskan på bro och en passage för människor under bron som upplevs säker
och trygg bör anordnas. Detta för att öka möjligheten att nyttja Viskans
stränder som promenadstråk. Det är idag möjligt att promenera längs
delar av Viskan inom korridoren.
Från Bergsäter, förbi Hulta och Trandared, till Svensgärde förutsätts
järnvägen förläggas i tunnel. Någon påverkan på Hultasjön eller
koloniträdgården vid Trandared förväntas därmed inte.
Öster om Trandared omfattar korridoren del av elljusspår vid
Kransmossen. En placering av järnvägen i den södra delen av korridoren
skulle kunna komma att påverka tillgängligheten till elljusspåret om
inga möjliga passager anläggs, alternativt elljusspåret flyttas. Effekten
skulle även komma visa sig som ökade bullernivåer och ett minskat
upplevelsevärde. Människor bedöms fortsatt nyttja Kransmossen för
rekreation, dock kan elljusspårets sträckning behöva läggas om.
Vid en placering i den norra delen av korridoren nordost om Kyllared
skulle tillgängligheten för Sjuhäradsleden kunna påverkas om inga möjliga
passager anläggs. Alternativt skulle vandringsleden få läggas om. Detta
kommer även i ett nollalternativ, då verksamhetsområdet ska byggas ut
öster om Kyllared.
Ljusgrön korridor bedöms medföra små-måttliga negativa konsekvenser
för rekreation och friluftsliv.

Mörkgrön korridor
Norr om väg 40 och in till Borås förutsätts järnvägen förläggas i tunnel. I
centrala Borås korsar korridoren Viskan. Järnvägen förutsätts passera
Viskan på bro och en passage för människor under bron som upplevs säker
och trygg bör anordnas. Detta för att öka möjligheten att nyttja Viskans
stränder som promenadstråk. Det är idag möjligt att promenera längs
delar av Viskan inom korridoren.
Utmed väg 1700 och Kust till kustbanan går cykelleden Sjuhäradsrundan
på en sträcka om cirka 5 km. Cykelleden är idag påverkad av väg 1700 och
Kust till kustbanan med avseende på buller och upplevelse av landskapet.
En placering av järnvägen i anslutning till väg 1700 och Kust till kustbanan
skulle förstärka bullret och göra upplevelsen av landskapet än mer präglad
av infrastruktur. Upplevelsevärdet av cykelleden skulle minska i dessa
delar. Den tillkommande effekten bedöms dock inte så stor att den skulle
ge konsekvenser i form av minskat nyttjande av cykelleden.
Mörkgrön korridor bedöms innebära små negativa konsekvenser för
rekreation och friluftsliv.

Mörkblå korridor

Korridoren omfattar den nordligaste delen av sjön Björken, hela
Kärrmossasjön, södra delen av Hälasjön och norra delen av sjön
Gasslången. Alla dessa sjöar är utpekade som intresse för fritidsfiske.
Sjöarna skulle passeras på bro. Effekter i form av buller och minskad
upplevelse av orördhet skulle ge konsekvenser i form av minskat nyttjande
av sjöarna för fritidsfiske.

Korridoren omfattar den nordligaste delen av sjön Björken, hela
Kärrmossasjön, södra delen av Hälasjön och den allra nordligaste delen av
sjön Gasslången. Alla dessa sjöar är utpekade som intresse för fritidsfiske.
Sjöarna förväntas passeras på bro. Effekter i form av buller och minskad
upplevelse av orördhet skulle ge konsekvenser i form av minskat nyttjande
av sjöarna för fritidsfiske.

Passage sker över naturområdet Osdals mader som nyttjas för, och är ett
mycket uppskattat, frilufts- och motionsområde. En promenadslinga går
runt området, vilken korridoren passerar på ett flertal ställen. Området
är idag delvis påverkat av buller från väg 1610, som går längs med hela
området. Området påverkats också av buller från ny väg 27, vilken går
rakt igenom områdets norra del. Borås fältrittklubb ligger i anslutning
till Osdals mader, där tävlingar ibland annordnas. Plötslig ljudkälla från
förbipasserade tåg skulle kunna påverka hästar negativt, men bedöms inte
påverkas i sådan omfattning att verksamheten skulle behöva flyttas.

Vidare passerar korridoren över naturområdet Osdals mader som nyttjas
för, och är ett mycket uppskattat, frilufts- och motionsområde samt
Kronängs arena. För konsekvenser se ljusblå korridor.
Cykelleden Sjuhärdsrundan korsas av korridoren vid väg 41 som bedöms
passeras på bro. Järnvägen kommer ge effekter i form av ökat buller och
förändrad landskapsbild. Cykelleden ligger idag parallellt med en större
väg och det tillkommande bullret och den förändrade landskapsbilden
bedöms inte resultera i någon förändring av ledens nyttjande. Denna
bedömning görs till stor del utifrån den aspekt att järnvägen endast korsar
leden.

Eftersom Viskan och Osdals mader ligger i en dalgång och järnvägen
ska korsa dalgången kommer järnvägen att förläggas på bro över
området. Bron kommer att innebära markintrång vid brostöd. Förutom
markintrånget blir effekter av bron buller och en förändrad landskapsbild.
Det direkta markintrånget blir förhållandevis litet och någon barriäreffekt
bedöms inte uppstå. Ny väg 27 har tillfört ett stort element av infrastruktur
i området. En ny järnväg kommer ytterligare att minska känslan av
orördhet och förstärka bullret i omgivningen. Den kumulativa effekten av
väg 27 och järnvägen blir att områdets värde för rekreation och friluftsliv
sjunker och nyttjandet av denna del av området kan antas minska.

Vid Flymader ligger ett koloniområde mitt i korridoren, se figur 11.4.8.
En järnväg skulle innebära att delar av marken skulle kunna behöva tas i
anspråk. Vidare skulle de kvarvarande markerna påverkas av buller samt
en förändrad visuell upplevelse. Området är idag opåverkat av större
infrastruktur. Järnvägen skulle således innebära en kraftig försämring av
området upplevelsevärden och minska koloniområdets attraktivitet.

Korridoren omfattar Kronängs arena med fotbollsplaner och klubbhus. En
järnväg i den norra delen av korridoren skulle innebära att verksamheten
får flyttas till en annan plats. En järnväg i den södra delen av korridoren
skulle innebära att verksamheten kan vara kvar men får högre bullernivåer.

Röd korridor

Passering av cykelleden Sjuhärdsrundan sker vid två ställen, vid väg 41
och väg 1700. Bägge vägarna bedöms passeras på bro. Järnvägen kommer
ge effekter i form av ökat buller och förändrad landskapsbild. Cykelleden
ligger idag parallellt med större vägar i dessa delar och det tillkommande
bullret och den förändrade landskapsbilden bedöms inte resultera i någon
förändring av ledens nyttjande. Denna bedömning görs till stor del utifrån
den aspekt att järnvägen endast korsar leden.
Strax norr om väg 1700 tangerar korridorens norra gräns elljusspår vid
Kransmossen. En placering av järnvägen i den norra delen av korridoren
skulle innebära att elljusspåret får flyttas något. Effekten skulle även
komma visa sig som ökade bullernivåer och ett minskat upplevelsevärde.
Människor bedöms fortsatt nyttja Kransmossen för rekreation, dock kan
elljusspårets sträckning behöva läggas om.

Figur 11.4.8. Borås Djurpark. (Foto Borås Djurpark).

Mörkblå korridor mellan Viared och Borås bedöms innebära måttliga
negativa konsekvenser för rekreation- och friluftsliv.

I röd korridor kommer järnvägen till största delen att förläggas i tunnel.
I en mindre del av röd korridor i öster kan dock passage i markplan bli
aktuell. Nedanstående text behandlar denna del av korridoren.
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Ljusblå korridor

Korridoren omfattar den nordligaste delen av sjön Björken och hela
Kärrmossasjön. Sjöar utpekade som intresse för fritidsfiske. Sjöarna
förutsätts passeras på bro. Effekter i form av buller och minskad
upplevelse av orördhet skulle ge konsekvenser i form av minskat nyttjande
av sjöarna för fritidsfiske.
Placering av järnvägen delvis i markplan inom röd korridor mellan Viared
och Borås medför små negativa konsekvenser avseende rekreation och
friluftsliv. Om järnvägen placeras helt i tunnel i korridoren förväntas inga
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv uppkomma.

Ljusblå korridor bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för
rekreation- och friluftsliv.

Figur 11.4.9. Pickesjön.
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Figur 11.4.17. Rekreation- och friluftsliv, östra delen av
utredningsområdet.
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Samlad bedömning
Den samlade bedömningen framgår av tabell 11.4.14. För respektive
intresse bedöms värde och effekt i tre klasser. Kombinationen av dessa
bedömningar resulterar i en av fem konsekvensklasser från små till stora
konsekvenser. För ytterligare beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt
4.7.

Rekreation och friluftsliv
Västra delen

Mörkgrön

Lila

Mörkgrön korridor passerar
en anläggning av regional
betydelse, Bollekollen, och
Vannasjön och ges därmed
måttligt värde.

Lila korridor passerar en
anläggning av regional
betydelse, Bollekollen, och
Vannasjön och ges därmed
måttligt värde.

Järnvägen skulle komma att
beröra rekreationsområden,
men inte på så vis att dessa
inte fortsättningsvis kommer
att kunna nyttjas. En järnväg i
korridoren bedöms förstärka
befintligt buller och
barriäreffekt från väg 40.
Järnvägens effekt bedöms
därmed till liten.

Järnvägen skulle komma att
beröra rekreationsområden,
men inte på så vis att dessa
inte fortsättningsvis kommer
att kunna nyttjas. En järnväg i
korridoren bedöms tillföra en
ny barriär som påverkar
befintliga samband och ger
högre bullernivåer.
Järnvägens effekt bedöms
därmed till måttlig.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.
Östra delen

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren omfattar Borås
djurpark som är en
anläggning med stor
nyttjandegrad, och ges
därmed högt värde. Vidare
passeras områden med goda
förutsättningar för friluftsliv
vid Kvarnsjön, BolingenBjörken och Kypesjöarna.

Korridoren passerar enstaka
lokala anläggningar av lokal
betydelse och ges därmed
lågt värde.

Korridoren passerar enstaka
lokala anläggningar av lokal
betydelse och ges därmed
lågt värde.

Järnvägen skulle komma att
beröra rekreationsområden
och försämra
upplevelsevärdet. Järnvägens
effekt bedöms bli måttlig.

Järnvägen skulle komma att
beröra rekreationsområden,
men inte på så vis att dessa
inte fortsättningsvis kommer
att kunna nyttjas. Järnvägens
effekt bedöms bli liten.

Korridoren passerar områden
med goda förutsättningar för
rekreation vid exempelvis
naturområdet Osdals mader,
vilket ger ett måttligt värde.
Järnvägen kommer försämra
upplevelsevärdet samt ge
högre bullernivåer väster och
söder om Borås. Järnvägens
effekt bedöms bli måttlig.

Korridoren passerar områden
med goda förutsättningar för
rekreation vid exempelvis
naturområdet Osdals mader
och Flymaders koloniområde,
vilket ger ett måttligt värde.

Korridoren passerar, där
järnvägen skulle kunna
komma att förläggas i
markplan, områden som har
ett värde för
vardagsrekreation, fiskesjöar,
vilket ger ett lågt värde.

Korridoren passerar, där
järnvägen skulle kunna
komma att förläggas i
markplan, områden som har
ett värde för
vardagsrekreation,
fiskesjöar, vilket ger ett lågt
värde.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Järnvägen kan komma att
reducera möjligheten att
nyttja områdena. En järnväg i
korridoren bedöms tillföra en
ny barriär och ge högre
bullernivåer väster och öster
om Borås. Järnvägens effekt
bedöms därmed till måttlig.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Järnvägen kommer försämra
upplevelsevärdet samt ge
högre bullernivåer väster och
söder om Borås. Järnvägens
effekt bedöms bli måttlig.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Järnvägen skulle kunna
beröra dessa områden till
viss del genom försämrat
upplevelsevärde i form av
ökade bullernivåer.
Järnvägens effekt bedöms bli
liten.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.
Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.4.14 Samlad bedömning för rekreation och friluftsliv.
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Måttliga-stora negativa konsekvenser

Järnvägen skulle kunna
beröra dessa områden till
viss del genom försämrat
upplevelsevärde i form av
ökade bullernivåer.
Järnvägens effekt bedöms
bli liten.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Stora negativa konsekvenser

Påverkan, effekt och konsekvens

Beskrivningen av effekter på hälsa ska ge en samlad bild av hur människors
hälsa kan påverkas. Till grund för bedömningen har områdena buller,
vibrationer, stomljud, ljusstörningar, barriärer, risk, elektromagnetiska
fält och luftkvalitet analyserats. Avseende luftkvalitet har detta avsnitt
begränsats till att hantera luftkvalitet ur hälsosynpunkt. I avsnitt 11.7.5
behandlas klimatpåverkande utsläpp. Genomgående i bedömningarna har
olika gruppers behov beaktats, exempelvis arbetspendlare, barn, äldre och
funktionshindrade.

Inlösen av bostadshus

Korridor

Den samlade bedömningen av inlösen av bostadshus framgår av
tabell 11.5.2. För inlösen av bostadshus har en relativ skala tagits fram
specifikt för detta projekt. Denna skala ska inte användas för att bedöma
konsekvenser i andra projekt utan är endast till för att visa på de relativa
skillnaderna mellan korridorerna.
För inlösen av bostadshus tillämpas följande bedömningsgrunder:
Små negativa konsekvenser - 0-9 bostadshus löses in

Västra delen
Mörkgrön

15

Lila

15

Östra delen
Lila

35

Ljusgrön

45

Mörkgrön

60

Ljusblå

Små-måttliga negativa konsekvenser - 10-19 bostadshus löses in

Utöver de människor som utsätts för störningar av olika slag och
där behov av åtgärder kan diskuteras kommer det att finnas ett antal
bostadshus inom respektive korridor som måste rivas. Hur nära järnvägen
ett bostadshus kan ligga beror på topografi, husets utformning och
andra faktorer och blir föremål för en diskussion mellan Trafikverket
och berörd fastighetsägare. Utifrån bebyggelsetätheten i de delar av
korridorerna där höghastighetsjärnvägen kan komma att förläggas
ovan mark har en uppskattning gjorts av ungefärligt antal bostadshus
som kan komma att bli föremål för inlösen inom respektive korridor, se
figur 11.5.1. Antalet kommer naturligtsvis att förändras i det fortsatta
arbetet i samband med projektering av järnvägen inom vald korridor
samt detaljstudier av respektive fastighet. Det bedöms dock kunna ge en
tillfredsställande bild vid en jämförelse mellan korridorerna. Inom varje
följande ämnesområde har detta antal bostadshus antagits vara inlösta vid
konsekvensbedömningen.

Uppskattning av antal bostadshus som
kan bli föremål för inlösen

1

Mörkblå

Måttliga negativa konsekvenser - 20-29 bostadshus löses in
Måttliga-stora negativa konsekvenser - 30-39 bostadshus löses in

15

Röd

5

Gul

15

Figur 11.5.1. Uppskattning av antal bostadshus som kan komma att bli föremål för inlösen i
respektive korridor. Antalet är baserat på bebyggelsetätheten i korridorerna och ska endast
ses som en grov uppskattning.

Stora negativa konsekvenser - 40-60 bostadshus löses in

Inlösen av bostadshus
Västra delen

Östra delen

Små negativa konsekvenser

Mörkgrön

Lila

Inom korridoren kan cirka 15
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen.
Merparten av dessa är
enbostadshus.

Inom korridoren kan cirka 15
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen.
Merparten av dessa är
enbostadshus.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Inom korridoren kan cirka 35
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen. Cirka en
tredjedel av dessa är
flerbostadshus.

Inom korridoren kan cirka 45
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen. Cirka
hälften av dessa är
flerbostadshus.

Inom korridoren kan cirka 60
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen. Cirka
hälften av dessa är
flerbostadshus.

Inom korridoren kan något
enstaka bostadshus komma
att bli föremål för inlösen.
Bostaden är ett
enbostadshus.

Inom korridoren kan cirka 15
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen.
Merparten av dessa är
enbostadshus.

Inom korridoren kan cirka 5
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen.
Merparten av dessa är
enbostadshus.

Inom korridoren kan cirka 15
bostadshus komma att bli
föremål för inlösen. Cirka
hälften av dessa är
flerbostadshus.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Måttliga-stora negativa konsekvenser
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11.5 Hälsa och säkerhet

Stora negativa konsekvenser

Tabell 11.5.2. Samlad bedömning för inlösen av bostadshus.
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11.5.1 Buller
Förutsättningar
Ett PM Buller har tagits fram för projektet, bilaga 2 till
miljökonsekvensbeskrivningen. Följande avsnitt är en sammanfattning av
PM:et och för en mer ingående beskrivning hänvisas till bilagan.

Riktvärden

I figur 11.5.1.2 redovisas Trafikverkets gällande riktvärden för buller från
väg- och spårtrafik, tagna från Riktlinje TDOK 2014:1021 (Trafikverket
2015-11-13). För utbyggnaden av Götalandsbanan har Trafikverket beslutat
att planeringsfallet nybyggnad av infrastruktur ska gälla.

De riktvärden som beskrivs i figur 11.5.1.2. ska normalt uppnås när ett
investeringsprojekt klassats som nybyggnad av infrastruktur. Projektets
budget ska innehålla de kostnader för bullerskyddsåtgärder som är
motiverade och rimliga för att uppnå detta. Om det inte är tekniskt
möjligt att uppnå samtliga riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är
uppenbart orimliga, ska alternativa åtgärder övervägas.

Buller är ljud som upplevs oönskat eller störande. Olika faktorer, såsom
ljudets egenskaper, dess variation över tiden, vilken tidpunkten är på
dygnet, omgivningens egenskaper och väderlek påverkar hur ett ljud
uppfattas.
Svagt vindbrus

B51CE

0

10
0 10

Buller från tågtrafik utgörs av flera olika källor. Det kan vara ljud från
tågens motorer, ljud som uppkommer i kontakten mellan hjul och räls,
så kallat rullningsljud, men även mellan strömavtagare och ledning samt
till följd av turbulens i luften när tågen framförs, så kallat aerodynamiskt
buller. De olika delarna dominerar bullernivån vid olika hastigheter. Vid
låga hastigheter är motorljudet det dominerande ljudet. Vid hastigheter
mellan 30-250 km/timme är rullningsljudet dominerande. Vid hastigheter
högre än 250-280 km/timme dominerar det aerodynamiska ljudet som
ökar med hastigheten till följd av ökade luftrörelser kring tågets olika delar.

30
30

50
50

70
70

90
90

Gods- och persontåg

Buller från tågtrafik kan även bero av fordonens bromssystem (gnissel
och bromsljud), ljud som uppkommer i kurvor, stötljud vid växlar
och rälsskarvar, signalljud och vagnsdelar som är lösa och skramlar. I
anslutning till bangårdar pågår rangering som också bidrar med buller till
omgivningen i form av motorljud, bromsljud och ljud som uppkommer då
vagnar kopplas samman.

110
110

Diskotek

130
130

150
150

170
170

190
190

Jetplan
Smärtgräns
Figur 11.5.1.1. Ljudkurva i dB(A) med exempel på ljudnivåer för olika företeelser.

Lokaltyp eller områdestyp

Ekvivalent ljudnivå,
Leq24h, utomhus

Ekvivalent ljudnivå,
Leq24h, utomhus på
uteplats/skolgård

Maximal ljudnivå, Lmax,
utomhus på uteplats/
skolgård

Ekvivalent ljudnivå,
Leq24h, inomhus

Maximal ljudnivå,
Lmax, inomhus

Bostäder 1, 2

55 dBA3
60 dBA4

55 dBA

70 dBA5

30 dBA

45 dBA6

30 dBA

45 dBA6

30 dBA

45 dBA11

Hotell12, 13

30 dBA

45 dBA

Kontor

35 dBA

50 dBA

Vårdlokaler 8

Inom tätorten är generellt vägtrafik den huvudsakliga källan till buller men
även buller från tågtrafik påverkar på den totala bullersituationen. Utöver
vägtrafik och tågtrafik kan även flygtrafik, industrier, byggnadsarbeten,
restauranger, musik- och sportevenemang, lekplatser, parkeringsplatser,
fläktar med mera bidra till buller inom tätorten.
Inom utredningsområdet förekommer idag buller som en följd av trafik
på befintliga järnvägar och vägar. Bullernivåerna är starkt kopplade till
trafikmängden och typ av trafik, varför större vägar samt järnvägar och
vägar med godstrafik innebär större bullerspridning. Borås tätort är till
stor del påverkat av buller medan det inom utredningsområdet väster och
öster om Borås återfinns områden som kan kategoriseras som tysta. Längs
utredningsområdet norra gräns går väg 40 som är en påtaglig bullerkälla.

Storstadsgata

Normalt samtal

Ljudnivå db(A)

För beskrivning av ljud används en logaritmisk skala med enheten decibel,
med beteckningen dB(A). Exempel på olika ljudnivåer redovisas i figur
11.5.1.1. Som följd av den logaritmiska skalan innebär exempelvis att en
fördubbling eller halvering av trafikmängden ger 3 dB(A) högre, eller lägre,
ekvivalent ljudnivå. Buller från trafik anges med två mått, ekvivalent och
maximal bullernivå. Den ekvivalenta bullernivån representerar ljudet som
ett medelvärde över dygnet och den maximala bullernivån motsvarar ljudet
för en enskild händelse, till exempel en tågpassage. Bullernivåerna för
tågtrafik är beroende av antal tåg, tågtyp, tåglängd och hastighet.

Skolor och undervisningslokaler 9

55 dBA3
60 dBA4

Bostadsområden med låg
bakgrundsnivå12

45 dBA

Parker och andra rekreationsytor i
tätorter12

45-55 dBA

Friluftsområden11

40 dBA

Betydelsefulla fågelområden med låg
bakgrundsnivå12

50 dBA

55 dBA

70 dBA10

12,14

Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53
3
Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h
4
Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h
5
Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och
kvällstid (06-22)
6
Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt
8
Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad

1

2

Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila
Får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
11
Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
12
Riktvärden för dessa områdestyper beaktas vid nybyggnad av infrastruktur. Åtgärder kan även vara
aktuellt under vissa förhållanden vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur.
13
Avser gästrum för sömn och vila
14
Avser rum för enskilt arbete
9

10

Figur 11.5.1.2. Trafikverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik Riktlinje TDOK 2014:1021 (Trafikverket 2015-11-13).
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För buller tillämpas följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av känslighet
Hög känslighet - Korridoren passerar i närheten av områden med
tät bostadsbebyggelse med en stor mängd bosatta. Vårdlokaler, skolor,
förskolor och annan känslig verksamhet förekommer i hög utsträckning.
Måttlig känslighet - Korridoren passerar i närheten av områden
med bostadsbebyggelse med en medelstor mängd bosatta. Vårdlokaler,
skolor, förskolor och annan känslig verksamhet förekommer i begränsad
utsträckning.
Låg känslighet - Korridoren passerar i närheten av områden med få
bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig verksamhet
förekommer inte. Platser där personer vistas kortvarigt (exempelvis
stationsutrymmen) kan också bedömas som miljöer med låg känslighet.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår om föreslagen järnväg medför
att bullernivåerna kan överskrida ekvivalentnivå 55 dBA vid ett stort antal
bostadshus. I denna utredning definieras ett stort antal som mer än 300
stycken.
Måttlig effekt - Måttligt negativ effekt uppstår om föreslagen järnväg
medför att bullernivåerna kan överskridaekvivalentnivå 55 dBA vid ett
måttligt antal bostadshus. I denna utredning definieras ett måttligt antal
som mellan 50-300 stycken.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om föreslagen järnväg medför
att bullernivåerna kan överskrida ekvivalentnivå 55 dBA vid ett mindre
antal bostadshus. I denna utredning definieras ett mindre antal som upp
till 50 stycken.
Buller kan ge upphov till hörselskador vid långvarig exponering av
buller. Trafikbuller är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. Sömnstörningar är en av de
vanligaste följderna av exponering av buller från trafik. Samtalsstörningar
kan också vara en konsekvens genom att buller maskerar talet och på så
sätt försvårar möjligheten att föra ett samtal, vilket påverkar prestation
och inlärning, framför allt hos barn. Psykosociala effekter och symptom,
som irritabilitet, huvudvärk och trötthet, kan uppkomma vid långvarig
exponering för buller. Forskning har visat att det även kan finnas risk för
förhöjt blodtryck och i förlängningen hjärtkärlsjukdom. Buller är också
en stressfaktor som i samverkan med andra belastningsfaktorer och
beroende på individens känslighet kan förstärka andra psykosociala och
psykosomatiska besvär.
Buller har även påverkan på bland annat naturmiljö och rekreation och
friluftsliv. Konsekvenser av ökade bullernivåer inom dessa ämnesområden
hanteras i avsnitt 11.2 och 11.4.

Samtliga bullerberäkningar har utförts med plan geometri, det vill
säga höjdskillnader i landskapet har inte tagits med i beräkningen.
Höjdskillnader påverkar utbredningen av buller men anses inte vara
relevant att ta hänsyn till i detta skede. Befintliga bullerskyddsåtgärder
i form av skärmar eller åtgärder på byggnader har inte heller medtagits
i beräkningarna. Inte heller har några framtida möjliga åtgärder för
begränsning av buller tagits med i beräkningarna. Trafikverket kommer
att genomföra åtgärder för att minska det beräknade bullret. Det är dock
i nästa skede dessa åtgärder kommer att dimensioneras. Därför redovisas
här konsekvenserna av järnvägen om inga åtgärder genomförs. För
samtliga beräkningar har en trolig maximal trafikering år 2040 nyttjtas.

Nollalternativ

En beräkning av bullerutbredningen kring befintliga järnvägar år 2040
har genomförts utifrån bedömd trafikprognos. Nollalternativet innebär
en ökning av bullernivåerna längs befintliga järnvägar jämfört med
dagens bullernivåer. För befintlig situation och nollalternativet sträcker
sig beräkningsområdet för Kust till kustbanan från Sundshult nordväst
om Bollebygd till Hillared sydöst om Målsryd. För Älvsborgsbanan
sträcker sig beräkningsområdet från Borås Centralstation till Sparsör
och för Viskadalsbanan från Borås Centralstation till Bogryd cirka 7 km
sydväst om Rydboholm. Om alla bostadshus räknas som ligger inom detta
beräkningsområde, och som har ekvivalentnivåer över riktvärdet om 55
dB(A) vid fasad, blir det cirka 1500 stycken i nollalternativet, jämfört
med cirka 1000 stycken idag. Denna beräkning har inte tagit hänsyn till
befintliga bullerskydd och det är sannolikt flertalet av dessa byggnader som
har bullerskydd och därmed har lägre nivåer än de angivna.

Beräkningen visar att det främst är längs Kust till kustbanan som det kan
uppstå ekvivalentnivåer som ligger över riktvärdet om 55 dB(A) vid fasad.
Främst gäller det för bostadshus i relativ närhet av järnvägen i bland
annat Bollebygd, Olsfors, Sandared, Sjömarken, Borås och Gånghester.
På Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan bedöms trafikeringen av både
persontåg och godståg bli lägre än på Kust till kustbanan. Längs dessa
järnvägar beräknas endast bostadshus mycket nära järnvägen utsättas för
nivåer över riktvärdet.

Utbyggnadsalternativ

Beräkningarna visar att vid plan terräng och där byggnader eller andra
objekt som kan reflektera ljudet saknas, kan en ljudnivå på 55 dB(A)
uppmättas på ett maximalt avstånd om cirka 600 meter från spårmitt då
ett höghastighetståg trafikerar höghastighetsjärnvägen i 320 km/timme.
När höghastighetstågen kör i maximalt 230 km/timmen, exempelvis
genom Borås, minskas avståndet till ljudnivån 55 dB(A) till cirka 300
meter från spårmitt. I PM Buller har det antagits var järnvägen kan
komma att gå i tunnel. I vissa av korridorerna är det dock möjligt att
järnvägen kan komma att placeras i markplan där tunnel har antagits i PM
Buller. För att likställa konsekvenserna i korridorerna med varandra har
antalet bostäder korrigerats i miljökonsekvensbeskrivningen så att antalet
motsvarar det antal som är troligt om järnvägen går i markplan överallt där
tunnel inte har förutsatts enligt figur 7.14.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Utförda beräkningar visar att utan bullerskyddsåtgärder kan cirka 350
bostadshus längs sträckan bli utsatta för bullernivåer överstigande 55
dB(A) vid fasad. I dalgången vid Bollebygd och i anslutning till väg 40 på
sträckan är många av bostadshusen idag påverkade av buller från väg 40
och påverkan från järnvägen sker således inte i en tidigare tyst miljö. Det
tillkommande bullret från järnvägen kommer dock att höja befintlig nivå
markant. I nästa skede ska en beräkning genomföras som tar hänsyn
till både väg- och järnvägsbuller. De utbyggnadsplaner som Bollbygds
kommun har i anslutning till en ny station skulle innebära fler bostadshus
som utsätts för buller. Utbyggnad av nya bostadshus intill järnvägen får
dock inte ske utan att det säkerställs att riktlinjerna kan innehållas vid
bostäderna. Åtgärder kommer därmed att behöva vidtas av den som bygger
bostäderna. Mörkgrön korridor bedöms i västra delen ge måttliga-stora
konsekvenser med avseende på buller.

Lila korridor
För passagen av dalgången söder om Bollebygd blir konsekvenserna de
samma som för mörkgrön korridor.
Bebyggelsen längs sträckan är, frånsett vid Bollebygd gles och utspridd.
Men bullrets stora räckvidd innebär att cirka 250-300 bostadshus kan
få nivåer över 55 dB(A) om inga åtgärder vidtas. Flertalet av dessa
bostadshus ligger i en idag tyst miljö och förändringen gentemot dagens
nivåer blir därmed stor. Lila korridor bedöms i västra delen ge måttligastora konsekvenser med avseende på buller.

Östra delen
Lila korridor
Sydväst om Borås kommer bostadshus vid Rysshagen, Funningen och
väster om Hälasjön att kunna utsättas för bullernivåer över 55 dB(A). I
Borås kommer delar av stadsdelarna Regementet, Göta, Norrby och
Bergdalen att kunna utsättas för nivåer över riktvärdet. Dessa stadsdelar
kommer även att beröras av buller från Viskadalsbanan, Kust till
kustbanan och Älvsborgsbanan. Bullret från höghastighetsjärnvägen
kommer dock att vara markant högre. Nordöst om Borås kan riktvärdet
komma att överskridas vid bostadshus i Tosseryd samt vid enstaka
bostadshus längs sträckan. Totalt rör det sig om cirka 500 stycken
bostadshus som kan få nivåer över riktvärdet om inga åtgärder vidtas. Lila
korridor bedöms i östra delen ge stora konsekvenser med avseende på
buller.
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Påverkan, effekt och konsekvens

Ljusgrön korridor
Väster om Borås kommer bostadshus vid de norra delarna av Rysshagen,
väster om Hälasjön och i de nordöstra delarna av Viared att kunna utsättas
för bullernivåer över 55 dB(A). Därefter förutsätts järnvägen gå i tunnel
fram till direkt öster om Regementet. I Borås kommer delar av Regementet
och Kristineberg och merparten av stadsdelarna Göta, Druvefors, se figur
11.5.1.3, och Bergsäter att kunna utsättas för nivåer över riktärdet. Dessa
stadsdelar kommer även att beröras av buller från Viskadalsbanan och
Kust till kustbanan. Bullret från höghastighetsjärnvägen kommer dock att
vara markant högre.
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Eftersom järnvägen förutsätts passera i tunnel mellan Bergsäter och
Svensgärde är det endast ett fåtal bostadshus som kan utsättas för buller
öster om Borås. Totalt rör det sig om cirka 100-200 bostadshus som kan få
nivåer över riktvärdet om inga åtgärder vidtas. Ljusgrön korridor bedöms
ge måttliga-stora konsekvenser med avseende på buller.

Mörkgrön korridor
Väster om Borås bedöms få bostadshus utsättas för nivåer över 55 dB(A)
eftersom järnvägen förväntas gå i tunnel norr om väg 40. I Borås kommer
delar av stadsdelarna Göta, Druvefors, Kristineberg, se Figur 11.5.1.4,
Hedvigsberg, Trandared och Brotorp att utsättas för bullernivåer över
55 dB(A). Dessa stadsdelar kommer även beröras av buller från Kust till
kustbanan. Bullret från höghastighetsjärnvägen kommer dock att vara
markant högre. Sydöst om Borås kan riktvärdena komma att överskridas
vid bostadshus i Gånghester samt vid enstaka bostadshus längs sträckan.
Totalt rör det sig om cirka 500 bostadshus som kan få nivåer över
riktvärdet om inga åtgärder vidtas. Mörkgrön korridor i östra delen
bedöms ge stora negativa konsekvenser med avseende på buller.

Ljusblå korridor

Figur 11.5.1.3. Ljusgrön korridors ungefärliga utbredning vid stadsdelen Druvefors.

Sydväst om Borås kommer bostadshus vid bland annat Rysshagen, de
sydligaste bostäderna väster om Hälasjön och bostadshus vid Funningen
kunna komma att utsättas för nivåer över 55 dB(A). Söder om Borås kan
bostadshus vid Dammsvedjan, Sjöhaga och de norra delarna av Flymader
komma att utsättas för nivåer över riktvärdet. Vid passage av väg 1700
samverkar bullret från höghastighetsjärnvägen med bullret från Kust till
kustbanan och bostadshus i Brotorp och de västra delarna av Gånghester
kan få nivåer över riktvärdet. Totalt rör det sig om cirka 500 bostadshus
som kan få nivåer över riktvärdet om inga åtgärder vidtas. Ljusblå korridor
bedöms ge stora negativa konsekvenser med avseende på buller.

Mörkblå korridor
Sydväst om Borås kommer de nordligaste bostadshusen vid Rysshagen,
bostadshus väster om Hälasjön och vid Funningen kunna komma att
utsättas för nivåer över 55 dB(A). Söder om Borås kan bostadshus vid
Dammsvedjan, Sjöhaga och de norra delarna av Flymader komma att
utsättas för nivåer över riktvärdet. Sydöst om Borås är det endast spridda
bostadshus och de sydligaste delarna av Gånghester som kan få nivåer över
riktvärdet. Totalt rör det sig om cirka 250 bostadshus som kan få nivåer
över riktvärdet om inga åtgärder vidtas. Mörkblå korridor bedöms ge
måttliga-stora negativa konsekvenser med avseende på buller.

Röd korridor
Om hela passagen görs i tunnel blir det ingen bullerpåverkan på boende.
Om järnvägen förläggs i markplan söder om Viared kan boende vid
Rysshagen och de sydligaste delarna väster om Hälasjön få bullernivåer
över 55 dB(A). Totalt rör det sig om knappt 50 bostadshus om inga
åtgärder vidtas. Röd korridor bedöms ge små-måttliga negativa
konsekvenser med avseende på buller.

Gul korridor

Figur 11.5.1.4. Mörkgrön korridors ungefärliga utbredning vid stadsdelen Kristineberg.
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Om hela passagen för höghastighetsjärnvägen görs i tunnel blir det endast
bullerpåverkan på boende i Borås. Om järnvägen förläggs i markplan söder
om Viared kan boende vid Rysshagen och de sydligaste delarna väster
om Hälasjön få bullernivåer över 55 dB(A). Totalt rör det sig om cirka

Åtgärder

Samlad bedömning

Bullerberäkningarna visar att omfattande bullerskyddsåtgärder kommer
att krävas i samliga korridorer. Åtgärderna kan vara i form av krav på
fastighetens utformning, som fasad, fönster och planlösning, men även
åtgärder i form av bullerskärmar och bullervallar. Åtgärden kan placeras
i anslutning till källan, i detta fall järnvägen, alternativt vid mottagaren.
Generellt har en åtgärd bättre effekt vid källan än vid mottagaren.

Den samlade bedömningen för buller framgår av tabell 11.5.1.5.
För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i tre klasser.
Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

I nästa skede får bullerberäkningar genomföras på en sådan nivå att
åtgärder kan dimensioneras.

Buller
Västra delen

Östra delen

Mörkgrön

Lila

I dalgången vid Bollebygd
finns områden med en
medelstor mängd bosatta.
Längs restande del av
sträckan finns endast få
bosatta. Bedömningen av
känslighet har baserats på
antalet bosatta i dalgången
vid Bollebygd, och sträckan
har därför getts måttlig
känslighet.

I dalgången vid Bollebygd
finns områden med en
medelstor mängd bosatta.
Längs restande del av
sträckan finns endast få
bosatta. Bedömningen av
känslighet har baserats på
antalet bosatta i dalgången
vid Bollebygd, och sträckan
har därför getts måttlig
känslighet.

Effekten av järnvägen
bedöms bli stor på grund av
antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 350
stycken).

Effekten av järnvägen
bedöms bli stor på grund av
antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 300
stycken).

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

I Borås finns tät
bostadsbebyggelse med en
stor mängd bosatta. Väster
och öster om Borås finns
områden med en medelstor
mängd bosatta. Sträckan har
getts hög känslighet baserat
på antalet bosatta i Borås.

I Borås finns tät
bostadsbebyggelse med en
stor mängd bosatta. Väster
om Borås finns områden med
en medelstor mängd bosatta.
Öster om Borås finns endast
ett fåtal bostadshus. Sträckan
har getts hög känslighet
baserat på antalet bosatta i
Borås.

I Borås finns tät
bostadsbebyggelse med en
stor mängd bosatta,
detsamma gäller för
Gånghester. Sträckan har
getts hög känslighet baserat
på antalet bosatta i Borås.

I Dammsvedjan, Gånghester
och Brotorp finns tät
bostadsbebyggelse. Väster
om Borås finns områden med
en medelstor mängd bosatta.
Sträckan har getts hög
känslighet baserat på antalet
bosatta i Gånghester och
Brotorp.

I Dammsvedjan och
Gånghester finns tät
bostadsbebyggelse. Väster
om Borås finns områden med
en medelstor mängd bosatta.
Sträckan har getts hög
känslighet baserat på antalet
bosatta i Dammsvedjan och
Gånghester.

Väster om Borås finns
områden med en medelstor
mängd bosatta. Längs övriga
delar av sträckan måste
järnvägen förläggas i tunnel.
Sträckan har getts måttlig
känslighet baserat på antalet
bosatta väster om Borås.

Effekten av järnvägen
bedöms bli stor på grund av
antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 500
stycken).

Effekten av järnvägen
bedöms bli måttlig på grund
av antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 250
stycken).

Väster om Borås finns
områden med en medelstor
mängd bosatta. I Borås finns
tät bostadsbebyggelse.
Längs övriga delar av
sträckan måste järnvägen
förläggas i tunnel. Sträckan
har gett hög känslighet
baserat på antalet bosatta i
Borås.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Effekten av järnvägen
bedöms bli stor på grund av
antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 500
stycken).
Konsekvenserna blir därmed
stora.

Små negativa konsekvenser

Effekten av järnvägen
bedöms bli måttlig på grund
av antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 200
stycken).
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Effekten av järnvägen
bedöms bli stor på grund av
antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 500
stycken).
Konsekvenserna blir därmed
stora.

Måttliga negativa konsekvenser

Effekten av järnvägen
bedöms bli liten på grund av
antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (knappt 50
stycken).
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Måttliga-stora negativa konsekvenser
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50 bostadshus i denna del. I Borås kan boende i de östligaste delarna av
Regementet, de östligaste delarna av Norrby och de västligaste delarna
av Bergsäter komma att utsättas för nivåer över riktvärdet. Totalt rör det
sig om cirka 50 bostadshus i Borås. Totalt för hela korridoren rör det sig
därmed om cirka 100 bostadshus om inga åtgärder vidtas. Gul korridor
bedöms ge måttliga-stora negativa konsekvenser med avseende på buller.

Effekten av järnvägen
bedöms bli måttlig på grund
av antalet bostadshus som
bedöms få nivåer över 55
dBA vid fasad (cirka 100
stycken).
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Stora negativa konsekvenser
Tabell 11.5.1.5. Samlad bedömning för buller.
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11.5.2 Vibrationer
Förutsättningar

på normalt grundlagda byggnader orsakas av enbart tågvibrationer.
Vibrationer har ofta en accelererande effekt på byggnadernas åldrande.

Ett PM Vibrationer och stomljud har tagits fram för projektet, bilaga 3 till
miljökonsekvensbeskrivningen. Följande avsnitt är en sammanfattning av
PM:et och för en mer ingående beskrivning hänvisas till bilagan.
Vibrationer är svängningar i marken. När ett tåg trafikerar spåret uppstår
vibrationer i banvallen som sprids vidare i marken. Vibrationerna beror
på typ av trafik och hastighet, samt banvallens och omgivande marks
egenskaper. Vibrationer kan även ge upphov till stomljud i byggnader nära
järnvägen, se mer om detta i avsnitt 11.2.3 Stomljud. Vibrationernas storlek
påverkas av byggnadens egenskaper, där tyngre byggnader, exempelvis
byggnader med betongstomme, generellt står emot vibrationer bättre än
lättare byggnader, exempelvis byggnader med trästomme. Dock kan det
vara stor skillnad från byggnad till byggnad.
Att översiktligt bedöma nivån på vibrationer är svårt, men i ogynnsamma
fall kan vibrationerna spridas över stora områden. Vibrationer kan också
uppkomma i byggskedet orsakade av byggtrafik, spontning, pålning och
kompaktering av massor.
Vibrationsnivåer anges som hastighet samt acceleration och anges i
enheten mm/s, respektive mm/s2. För att på bästa sätt beskriva hur
vibrationerna påverkar människan vägs vibrationer i tre riktningar
samman till ett vägt RMS-värde (engelska för Root Mean Square), även
kallat ”komfortvärde”. Olika vibrationsnivåer upplevs olika starkt, till
exempel är vibrationer på nivåer på cirka 0,5 mm/s (vägt RMS-värde)
klart märkbara medan vibrationer på nivåer över 1,2-1,5 mm/s (vägt
RMS-värde) av flertalet brukar upplevas som kraftigt kännbara, och då
framför allt nattetid. Känseltröskeln, det vill säga den nivå där människan
kan uppfatta en vibration, är cirka 0,2 mm/s (vägt RMS-värde) vid låga
frekvenser. Studier visar att störningsupplevelsen är betydande i områden
som utsätts för vibrationsnivåer över 1 mm/s (vägt RMS-värde).
Vibrationer kan ge upphov till störningar och obehag för dem som bor
nära järnvägen. Hur enskilda människor upplever vibrationer varierar
beroende på fysiologiska och psykologiska faktorer. Exempel på sådana
faktorer är personens psykologiska tillstånd, vad personen sysslar med
för stunden samt om personen är van vid att utsättas för vibrationer.
Störningarna till följd av vibrationer kan yttra sig som sömnsvårigheter,
insomningsproblem, koncentrationssvårigheter och allmän trötthet
eller som ökad hjärtverksamhet, snabbare puls och andning samt större
lungventilation. Vibrationer kan även påverka byggnader så att skador
uppkommer. Det är dock mycket sällsynt att sprickor och sättningar

Lokaltyp eller områdestyp
Bostäder 1
Vårdlokaler 3

Maximal vibrationsnivå,
mm/s vägd RMS inomhus
0,4 mm/s 2
0,4 mm/s 2

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
2 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt.
Vibrationsnivån får dock inte överstiga 0,7 mm/s vägd RMS.
3 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad

Inom utredningsområdet föreligger risk för vibrationer i nära anslutning
till befintliga järnvägar och vägnätet. Utbredningen av vibrationer är
svår att bedöma då det kan variera från byggnad till byggnad beroende
på trafikmängd och typ av trafik respektive egenskaperna hos respektive
byggnad, i form av grundläggning och konstruktion.

Riktvärden

Trafikverkets riktvärden för vibrationer i driftskedet skiljer på
nybyggnad och väsentlig ombyggnad av bana, respektive befintlig
miljö. För utbyggnaden av Götalandsbanan har Trafikverket beslutat att
planeringsfallet nybyggnad av bana ska gälla. I tabell 11.5.2.1 redovisas
gällande riktvärden hämtade från Buller och vibrationer från trafik på väg
och järnväg, (Trafikverket 2015-11-13).

Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt. Kan högsta acceptabla värden inte nås
med rimliga tekniska åtgärder ska alternativa åtgärder övervägas.

Påverkan, effekt och konsekvens
För vibrationer tillämpas följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av känslighet
Hög känslighet - Områden med tät bostadsbebyggelse med en
stor mängd bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig
verksamhet förekommer i hög utsträckning.
Måttlig känslighet - Områden med bostadsbebyggelse med en
medelstor mängd bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig
verksamhet förekommer i begränsad utsträckning.
Låg känslighet - Områden med få bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor
och annan känslig verksamhet förekommer inte. Platser där personer
vistas kortvarigt (exempelvis stationsutrymmen) kan också bedömas som
miljöer med låg känslighet.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd medför att
vibrationsnivåerna ligger över 0,8 mm/s vägd RMS.
Måttlig effekt - Måttligt negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd
medför att vibrationsnivåerna ligger i intervallet 0,5 - 0,8 mm/s vägd RMS.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd medför
att vibrationsnivåer ligger i intervallet 0,4 -0,5 mm/s vägd RMS.

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte skilja sig från nuläget med avseende på
människors eventuella påverkan av vibrationer.

Tabell 11.5.2.1. Riktvärden för vibrationer från väg- och spårtrafik. Riktvärdet avser
vibrationsnivåer nattetid (22-06), (Trafikverket 2015-11-13).
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Utbyggnadsalternativ

Beräkningar av utbredning av vibrationer runt ett spår har genomförts
med hänsyn till höghastighetståg och regionaltåg, villor och flerbostadshus,
i olika hastigheter på fixerat spår, kombinerat med olika geologiska
förutsättningar. Vibrationsberäkningarna har genomförts i en av COWI
Danmark utvecklad beräkningsmodell. Modellen är framtagen på uppdrag
av Banedanmark, Danmarks motsvarighet till Trafikverket.

Resultatet redovisas som antal meter från spårmitt en villa eller
ett bostadshus kan antas utsättas för vibrationer över 0,4 mm/sek.
Flerbostadshus beräknas inte utsättas för några vibrationer över 0,4
mm/sek då ett höghastighetståg passerar. När ett regionaltåg passerar
beräknas flerbostadshus upp till 11 meter från spårmitt kunna utsättas
för vibrationer över 0,4 mm/sek. Bostadshus inom detta avstånd från
spåret har förutsätts vara inlösta, se inledande text i avsnitt 11.5 och
figur 5.3. När ett höghastighetståg passerar beräknas villor på ett avstånd
upp till 18 meter från spårmitt utsättas för vibrationer över 0,4 mm/
sek. Även bostadshus inom detta avstånd från spåret har förutsätts vara
inlösta. När ett regionaltåg passerar beräknas villor på ett avstånd upp
till 27 meter från spårmitt utsättas för vibrationer över 0,4 mm/sek. Av
resultaten kan konstateras att villor är mer utsatta för vibrationsstörningar
än flerbostadshus. Vidare genererar tågtypen avsedd för regionaltåg
högre vibrationer än tågtypen avsedd för höghastighetståg vid samma
hastighet. För båda fallen ökar sedan vibrationsnivån med ökad hastighet.
Vibrationsnivån ökar med högre hastighet. Slutligen är vibrationernas
fortplantning beroende av de geologiska förutsättningarna.
För att minska spridningen av vibrationer kan ett antal olika åtgärder
vidtas. Vibrationsdämpande åtgärder vid källan är mer effektivt
än åtgärder vid mottagaren. Åtgärderna kan bestå av stabilisering
av banvallen och dess undergrund men även genom att välja en
spårutformning med effektiv dämpning. Vibrationsisolering av banan är
den mest effektiva åtgärden, där större vibrationsdämpande massa ger
större vibrationsdämpande effekt. Andra alternativ kan vara åtgärder på
fordon och räls, eftersom ojämnheter på hjulen och rälsen kan ge upphov
till vibrationer. Utöver de tidigare beskrivna åtgärder är det möjligt att
genomföra åtgärder på enskilda byggnader. Exempelvis kan grunden
förses med någon form av vibrationsdämpande material. Det sistnämnda
är ofta behäftat med stora kostnader varför det inte är rimligt vid befintlig
bebyggelse utan snarare är aktuellt vid nyproduktion.
I nedanstående konsekvensbedömning har det antagits att åtgärder
vidtas så att inga byggnader kommer att utsättas för vibrationer över
0,4 mm/sek. Kostnaden för dessa åtgärder har bedömts översiktligt
för respektive korridor och förts in i den kalkyl vars resultat redovisas i
samrådshandlingen. Vidare redovisas inte de bostadshus som antas bli
föremål för inlösen, se inledande text i avsnitt 11.5, i antal byggnader
nedan. För vibrationer är det totalt antal byggnader som räknats, inte
enbart bostadshus. Även andra byggnader än bostadshus kan innehålla
verksamheter som är känsliga för vibrationer och i detta skede ansågs det
tillräckligt att räkna totalt antal byggnader.

Inom korridoren bedöms någon enstaka byggnad kunna behöva åtgärder
för att förhindra nivåer av vibrationer över riktvärdena. Efter vidtagna
åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för nivåer överstigande ansatta
riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på vibrationer.

Lila korridor
Inom korridoren bedöms någon enstaka byggnad kunna behöva åtgärder
för att förhindra nivåer av vibrationer över riktvärdena. Efter vidtagna
åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för nivåer överstigande ansatta
riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på vibrationer.

Östra delen
Lila korridor
Inom korridoren bedöms cirka 25 byggnader, både en- och flerbostadshus,
kunna behöva åtgärder för att förhindra nivåer av vibrationer över
riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för
nivåer överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser med avseende på vibrationer.

Ljusgrön korridor

Röd korridor

Inom korridoren bedöms cirka 10 byggnader, både en- och flerbostadshus,
kunna behöva åtgärder för att förhindra nivåer av vibrationer över
riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för
nivåer överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser med avseende på vibrationer.

Inom korridoren bedöms ett par byggnader, enbostadshus, kunna behöva
åtgärder för att förhindra nivåer av vibrationer över riktvärdena. Efter
vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för nivåer överstigande
ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på vibrationer.

Mörkgrön korridor

Gul korridor

Inom korridoren bedöms cirka 15 byggnader, både en- och flerbostadshus,
kunna behöva åtgärder för att förhindra nivåer av vibrationer över
riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för
nivåer överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser med avseende på vibrationer.

Inom korridoren bedöms cirka 15 byggnader, både en- och flerbostadshus,
kunna behöva åtgärder för att förhindra nivåer av vibrationer över
riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas
för nivåer överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge småmåttliga negativa konsekvenser med avseende på vibrationer.

Ljusblå korridor

Åtgärder

Inom korridoren bedöms ett par byggnader, enbostadshus, kunna behöva
åtgärder för att förhindra nivåer av vibrationer över riktvärdena. Efter
vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för nivåer överstigande
ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på vibrationer.

Mörkblå korridor
Inom korridoren bedöms cirka 10 byggnader, främst enbostadshus, kunna
behöva åtgärder för att förhindra nivåer av vibrationer över riktvärdena.
Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för nivåer
överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa
konsekvenser med avseende på vibrationer.

Kostnader för åtgärder för att uppnå riktvärdena är medtagna i
kostnadskalkyl och i konsekvensbedömningen. Ytterligare åtgärder
bedöms därför inte relevanta.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för vibrationer framgår av tabell
11.5.2.2. För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Vibrationer
Västra delen

Östra delen

Små negativa konsekvenser

Mörkgrön

Lila

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.
Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden
på 0,4 mm/s, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.
Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden
på 0,4 mm/s, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren omfattar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger en hög känslighet.

Korridoren omfattar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger en hög känslighet.

Korridoren omfattar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger en hög känslighet.

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten
effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten
effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten
effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten
effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten
effekt.

I markplan omfattar
korridoren områden med få
bosatta, vilket ger en låg
känslighet.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

I de delar där järnvägen kan
gå i markplan tangerar
korridoren områden med tät
bostadsbebyggelse, inne i
Borås, vilket ger en måttlig
känslighet.
Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten
effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten
effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Måttliga-stora negativa konsekvenser
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Västra delen
Mörkgrön korridor

Stora negativa konsekvenser
Tabell 11.5.2.2. Samlad bedömning för vibrationer.
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11.5.3 Stomljud
Förutsättningar

•

25-30 dBA i konsertsalar, opera, ljudstudios och andra känsliga
byggnader

Ett PM Vibrationer och stomljud har tagits fram för projektet, bilaga 3 till
miljökonsekvensbeskrivningen. Följande avsnitt är en sammanfattning av
PM:et och för en mer ingående beskrivning hänvisas till bilagan.

•

30 dBA i bostadshus, vårdlokaler, kyrkor och hotell

•

35 dBA i teatrar, skolor, bibliotek och konferenscentra

Stomljud uppstår genom att vibrationer, orsakade av ett passerande tåg,
sprids genom marken till närliggande byggnader och sätter konstruktionen
i svängning som i sin tur avger ett lågfrekvent ljud, se figur 11.5.3.1.
Stomljud förekommer framför allt i anslutning till bergtunnlar, men även
vid byggnader anlagda på berg eller byggnader som är sammankopplade
med betongtunnlar för järnvägstrafik i andra jordarter än berg. De
vibrationsnivåer som ger upphov till stomljud är sällan kännbara. Stomljud
kan ibland vara svårt att skilja från buller. Stomljud anses dock vara mer
störande än luftburet buller till följd av sin lågfrekventa karaktär och det
faktum att stomljud ofta uppkommer där det i normalfallet saknas andra
störande källor, som buller från väg- eller tågtrafik. Lågfrekvent ljud
uppfattas även som något mer störande än ett mer högfrekvent ljud.

•

40 dBA i kontor och liknande utrymmen.

Stomljud mäts i decibel, med beteckningen dB(A). Vidare kan stomljud
anges med två mått, antingen som maximal nivå med tidsvägning, slow,
fast eller impuls, eller som ekvivalent nivå motsvarande ett medelvärde
över tid. Oftast är det maximal nivån med tidsvägning slow som anges.
Mätningar under åren har visat att störande stomljudsnivåer kan
förekomma på olika avstånd mellan källa och mottagare. Orsaken till
variationerna i stomljudsnivåer kan exempelvis vara sprickzoner i berget,
reflektioner från andra bergytor och resonanser i byggnadskonstruktioner.
Hur stor risken för störande stomljudsnivåer är beror på exponeringstiden.
Om trafiken består av mycket långa godståg blir störningsrisken stor.
Störningar kan också orsakas av tät trafik med lätta persontåg genom att
trafiken kan ge upphov till kortvariga stomljudstoppar när den passerar
över skarvar och växlar i tunnlar eller bergskärningar.
Hur stomljud påverkar människan är olika från individ till individ.
Konsekvenser av kontinuerlig stomljudsexponering kan exempelvis vara
koncentrationssvårigheter, stress och sömnstörningar med mera. Den
lågfrekventa karaktären medför att stomljudet upplevs som ett dovt
muller under den tid som det tar för ett tåg att passera. Upplevelsen av
störningen är sannolikt som störst nattetid då bakgrundsnivåerna i övrigt
är som lägst. Liksom för vibrationer föreligger risk för stomljud inom
utredningsområdet i nära anslutning till befintliga järnvägar och vägnätet.
Risken för stomljud föreligger särskilt i anslutning till tunnlar men även
vid byggnader anlagda på berg eller byggnader som är sammankopplade
med betongtunnlar. Utbredningen av stomljud är också svår att bedöma
då det kan variera från byggnad till byggnad beroende på framför allt
egenskaperna hos respektive byggnad, i form av grundläggning och
konstruktion.

Riktvärden

Trafikverket har inga generella riktvärden för stomljud. Inom ramen för
järnvägsplanen för Västlänken respektive Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo,
har projektspecifika riktvärden för stomljud i driftskedet tagits fram, vilka
redovisas nedan.
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Påverkan, effekt och konsekvens
För stomljud används följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av känslighet
Hög känslighet - Områden med tät bostadsbebyggelse med en
stor mängd bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig
verksamhet förekommer i hög utsträckning.
Måttlig känslighet - Områden med bostadsbebyggelse med en
medelstor mängd bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig
verksamhet förekommer i begränsad utsträckning.
Låg känslighet - Områden med få bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor
och annan känslig verksamhet förekommer inte. Platser där personer
vistas kortvarigt (exempelvis stationsutrymmen) kan också bedömas som
miljöer med låg känslighet.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd medför att
stomljudsnivåer överskrider 30 dBA Lmax, s med över 5 dBA, vilket leder
till stor risk för bullerstörning och otrivsel.
Måttlig effekt - Måttligt negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd
medför att stomljudsnivåer överskrider 30 dBA Lmax, s med som mest 5
dBA, vilket leder till måttlig risk för bullerstörning och otrivsel.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd medför
ett litet överskridande, 1-2 dBA, med stomljudsnivåer på cirka 30 dBA
Lmax, s, vilket skapar viss risk för bullerstörning och otrivsel.

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte skilja sig från nuläget med avseende på
människors eventuella påverkan av stomljud.

Utbyggnadsalternativ

Beräkningar av utbredning av stomljud runt spåret har genomförts med
hänsyn till höghastighetståg och regionaltåg, villor och flerbostadshus,
i olika hastigheter på fixerat spår, kombinerat med olika geologiska
förutsättningar. Stomljudsberäkningarna har genomförts i en av COWI
Danmark utvecklad beräkningsmodell. Modellen är framtagen på uppdrag
av Banedanmark, Danmarks motsvarighet till Trafikverket.
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Figur 11.5.3.1. Exempel på spridning av stomljud (Källa: Trafikverket, 2014-09-01).

Resultatet redovisar om villor eller flerbostadshus kan antas utsättas för
stomljud över 30 dB samt specifika överskrivelser mot 1/3 oktav-värden i
intervallet från 31,5 till 200 Hz på 10, 15 och 20 meters avstånd från spåret.
Flerbostadshus beräknas inte utsättas för några nivåer över riktvärdena
vare sig då regionaltåg eller höghastighetståg passerar. Villor beräknas inte
utsättas för några nivåer över riktvärdena då höghastighetståg passerar.
När ett lokaltåg passerar beräknas villor på ett avstånd mindre än 20
meter från spårmitt kunna utsättas för nivåer över riktvärdena. Detta
innebär att samtliga byggnader som kan komma att utsättas för stomljud
över riktlinjerna också är utsatta för vibrationsnivåer över riktlinjerna. Av
resultaten kan konstateras att villor är mer utsatta för störningar i form
av stomljud än flerbostadshus. Vidare genererar tågtypen avsedd för
regionaltåg högre stomljud än tågtypen avsedd för höghastighetståg vid
samma hastighet. För båda fallen ökar sedan stomljudssnivån med ökad
hastighet. Slutligen är stomljudets fortplantning beroende av de geologiska
förutsättningarna.
För att minska spridningen av stomljud kan ett antal olika åtgärder vidtas.
Stomljudsdämpande åtgärder vid källan är mer effektivt än åtgärder vid
mottagaren. Åtgärderna är desamma som för vibrationer, se avsnitt 11.5.3.
I nedanstående konsekvensbedömning har det antagits att åtgärder vidtas
så att inga byggnader kommer att utsättas för stomljud över riktlinjerna.
Då samtliga byggnader som kan komma att utsättas för stomljud över
riktlinjerna också är utsatta för vibrationsnivåer över riktlinjerna är
kostnaden för åtgärderna täckta av den kostnad som beräknats för åtgärd
för vibrationer över riktvärdena. De bostadshus som antas bli föremål för
inlösen, se inledande text i avsnitt 11.2, redovisas inte i antal byggnader
nedan. För stomljud är det totalt antal byggnader som räknats, inte
enbart bostadshus. Även andra byggnader än bostadshus kan innehålla
verksamheter som är känsliga för stomljud och i detta skede ansågs det
tillräckligt att räkna totalt antal byggnader.

Inom korridoren bedöms någon enstaka byggnad kunna behöva åtgärder
för att förhindra nivåer av stomljud över riktvärdena. Efter vidtagna
åtgärder bedöms ingen byggnad utsättas för nivåer överstigande ansatta
riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på stomljud.

Lila korridor
Inom korridoren bedöms någon enstaka byggnad kunna behöva åtgärder
för att förhindra nivåer av stomljud över riktvärdena. Efter vidtagna
åtgärder bedöms ingen byggnad utsättas för nivåer överstigande ansatta
riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på stomljud.

Östra delen
Lila korridor
Inom korridoren bedöms cirka 10 byggnader, både en- och flerbostadshus,
kunna behöva åtgärder för att förhindra nivåer av stomljud över
riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för
nivåer överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser med avseende på stomljud.

Ljusgrön korridor

Röd korridor

Inom korridoren bedöms någon enstaka byggnad kunna behöva åtgärder
för att förhindra nivåer av stomljud över riktvärdena. Efter vidtagna
åtgärder bedöms ingen byggnad utsättas för nivåer överstigande ansatta
riktvärden. Korridoren bedöms ge måttliga negativa konsekvenser med
avseende på stomljud.

Inom korridoren bedöms ett par byggnader kunna behöva åtgärder för
att förhindra nivåer av stomljud över riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder
bedöms inga byggnader utsättas för nivåer överstigande ansatta riktvärden.
Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med avseende på
stomljud.

Mörkgrön korridor

Gul korridor

Inom korridoren bedöms cirka 5 byggnader, både en- och flerbostadshus,
kunna behöva åtgärder för att förhindra nivåer av stomljud över
riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas för
nivåer överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge måttliga
negativa konsekvenser med avseende på stomljud.

Inom korridoren bedöms cirka 5 byggnader, både en- och flerbostadshus,
kunna behöva åtgärder för att förhindra nivåer av stomljud över
riktvärdena. Efter vidtagna åtgärder bedöms inga byggnader utsättas
för nivåer överstigande ansatta riktvärden. Korridoren bedöms ge småmåttliga negativa konsekvenser med avseende på stomljud.

Ljusblå korridor

Åtgärder

Inom korridoren bedöms någon enstaka byggnad kunna behöva åtgärder
för att förhindra nivåer av stomljud över riktvärdena. Efter vidtagna
åtgärder bedöms ingen byggnad utsättas för nivåer överstigande ansatta
riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på stomljud.

Mörkblå korridor
Inom korridoren bedöms någon enstaka byggnad kunna behöva åtgärder
för att förhindra nivåer av stomljud över riktvärdena. Efter vidtagna
åtgärder bedöms ingen byggnad utsättas för nivåer överstigande ansatta
riktvärden. Korridoren bedöms ge små negativa konsekvenser med
avseende på stomljud.

Kostnader för åtgärder för att uppnå riktvärdena är medtagna i
kostandskalkyl och i konsekvensbedömningen. Ytterligare åtgärder
bedöms därför inte relevanta.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för stomljud framgår i tabell 11.5.3.2.
För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i tre klasser.
Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Stomljud
Västra delen

Östra delen

Mörkgrön

Lila

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.
Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.
Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren omfattar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger en hög känslighet.

Korridoren omfattar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger en hög känslighet.

Korridoren omfattar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger en hög känslighet.

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Korridoren omfattar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket får en liten effekt.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.

I de delar av korridoren där
stomljud kan påverka
bostadshus omfattar
korridoren områden med få
bosatta, vilket ger en låg
känslighet.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

I de delar av korridoren där
stomljud kan påverka
bostadshus tangerar
korridoren områden med tät
bostadsbebyggelse, inne i
Borås, vilket ger en måttlig
känslighet.
Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
med små-måttliga.

Efter vidtagna åtgärder
kommer inga bostadshus att
överskrida ansatta riktvärden,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Måttliga-stora negativa konsekvenser
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Västra delen
Mörkgrön korridor

Stora negativa konsekvenser
Tabell 11.5.3.2. Samlad bedömning för stomljud.
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11.5.4 Ljusstörningar
Förutsättningar
Belysning är oftast knuten till tätare bebyggelse och i vissa fall större vägar.
Bebyggelsetätheten inom utredningsområdet framgår av figur 11.5.4.1.
Inom utredningsområdet finns nattlig permanent utomhusbelysning i
Borås samt några av de mindre samhällena. Väg 41 är belyst från Borås
och ner till den punkt där väg 27 och väg 41 korsas. Belysning saknas
längs merparten av väg 40, väg 41 och väg 27 utanför Borås närområde.
Längs de stora vägarna lyses omgivningen upp av förbipasserande fordon.
Detsamma gäller längs befintliga järnvägar. Denna belysning är rörlig och
kommer och går med källan. Sammantaget kan sägas att bortsett från
Borås och längs med de större vägarna och järnvägarna är merparten av
utredningsområdet mörkt nattetid.

Påverkan, effekt och konsekvens
För ljusstörningar används följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av känslighet
Hög känslighet - Områden med bostadsbebyggelse, där permanent och
rörlig belysning saknas.
Måttlig känslighet - Områden med bostadsbebyggelse, där permanent
och rörlig belysning finns till viss del.
Låg känslighet - Områden med bostadsbebyggelse, med stor del
permanent och rörlig belysning.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Erhålles om ljusstörningar påverkar boende i stor
utsträckning och ljusstörningarna inte kan åtgärdas inom vad som är
tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt.

Nollalternativ

Permanent belysning kommer att tillkomma i de områden där Borås Stad
planerar att bygga ut verksamhets-, handels- och bostadsområden. Den
rörliga belysningen kommer att öka till följd av ökad biltrafik.

Utbyggnadsalternativ

Tågen som trafikerar höghastighetsjärnvägen kommer att ge effekter i form
av rörlig belysning i närhet av spåret. Själva järnvägen kommer i delar att
vara upplyst och därmed bidra med permanent belysning. Både den rörliga
och den permanenta belysningen kommer att märkas mest i de områden
som idag saknar denna typ av belysning. Höghastighetsjärnvägen kommer
inte att trafikeras av linjetrafik mellan 00:00 och 06:00. Däremot kommer
arbetsfordon kunna trafikera banan nattetid. Mellan dessa tidpunkter
tillförs alltså de områden som järnvägen passerar i stort ingen rörlig
belysning. Eventuella störningar av ljuset kommer främst att upplevas
vintertid. Under den mörkare delen av året kan bostadshus i anslutning till
höghastighetsjärnvägen under kväll, tidig natt och tidig morgon, riskera att
få en ljuskägla in i bostaden, vilket skulle kunna ge konsekvenser i form
av exempelvis sömnstörningar. Nedan redogörs för vilken typ av belysning
som finns inom de olika korridorena idag samt var det finns bostadshus
där ovanstående konsekvenser kan tänkas uppstå.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Dalgången söder om Bollebygd är idag till viss del påverkad av rörlig
belysning från väg 40. Längs väg 40 finns även permanent belysning
i anslutning till trafikplats Kulla. Vintertid är belysningen tänd vid
Bollekollen. I övriga delar av dalgången saknas större permanent belysning.
En järnväg genom dalgången skulle både tillföra ny rörlig belysning och
stora mängder permanent belysning i anslutning till den nya stationen. Det
finns idag relativt få boende i dalgången. Bollebygds kommun har dock
planer på etablering av bostadshus i dalgången. I ett sådant scenario skulle

dels den permanenta belysningen i området sträcka sig avsevärt längre
än till stationsområdet. Upplevelsen av den rörliga belysningen skulle
bli något mindre när den permanenta belysningen ökar. Samtidigt får
området ett större antal bostadshus i vilka en störning kan upplevas.
Den norra delen av korridoren är idag mer påverkad av rörlig belysning
än den södra, då väg 40 går i anslutning till korridorens norra del. En
placering av järnvägen i den norra delen av korridoren skulle komma
att tillföra området ytterligare rörlig belysning. Vid en placering i de
södra delarna av korridoren skulle det däremot bli en tillkommande
rörlig belysning, i områden som är relativt opåverkade av ljusstörningar
idag. Det finns få bostadshus längs sträckan. Konsekvenserna för boende
är beroende på avståndet från väg 40. För de bostadshus som idag är
påverkade av väg 40 kommer konsekvenserna att bli något mindre i
jämförelse med de boende som i dag inte påverkas av rörlig belysning.
Sammantaget bedöms mörkgrön korridor i västra delen orsaka småmåttliga negativa konsekvenser med avseende på ljusstörningar.

Lila korridor
För passagen av dalgången söder om Bollebygd är konsekvenserna de
samma för lila korridor som för mörkgrön ovan.
Rörlig belysning är nästintill obefintlig inom hela lila korridor. Den
rörliga belysning som finns utgörs av boende som kör bil till och från
sina fastigheter. Även permanent belysning saknas i stort frånsett enstaka
lampor vid bostadshus.
En placering av järnväg inom lila korridor skulle kunna medföra en ökad
andel av framför allt rörlig belysning i områden som tidigare varit relativt
opåverkade, vad gäller ljusstörningar. Det finns dock få bostadshus längs
sträckan. Sammantaget bedöms lila korridor i västra delen orsaka måttliga
negativa konsekvenser med avseende på ljusstörningar.

Utredningsområde

Måttlig effekt - Erhålles om ljusstörningar påverkar boende i stor
utsträckning men störningen blir acceptabel efter vidtagna åtgärder.

Tätexploaterat - urban/industri

Liten effekt - Erhålles om ljusstörningar påverkar ett fåtal boende och
inga skyddsåtgärder behöver genomföras.

Enstaka belägna husgårdar

Hög andel bebyggd mark, men relativt spritt lokaliserad
Spridd bebyggelse, enstaka husgårdar och mindre samlingar

0

5

10

Kilometer

Figur 11.5.4.1. Karta visandes bebyggelsetäthet inom utredningsområdet. Permanent nattlig belysning finns främst där tätheten på bebyggelsen är hög, vilket illustreras av de mörka områdena.
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Den del av korridoren som går sydväst om Borås är idag minst utsatt för
ljusstörningar. I stort sett hela denna del av korridoren kommer att bli
påverkad av ytterligare ljusstörningar. I korridorens sydvästra del, innan
den passerar genom Borås centrum, kommer effekten av järnvägen
att bli störst. Störst effekt kommer att ses i Rysshagen, där det finns
ett litet område med sommarstugor blandat med permanentbostäder.
Detta område skulle i ett nollalternativ komma att bli påverkad av
permanent belysning, i form av ljusare bakgrundsmiljö, då Viareds
verksamhetsområde byggs ut.
Borås centrum är idag starkt påverkad av permanent belysning. Passagen
genom Borås centrum bedöms därmed ge små effekter av ljusstörningar.
Konsekvensen för det boende bedöms bli marginell och inte skilja sig från
dagens situation.
I korridorens nordöstra del finns några mindre områden med hus
där effekter av ljusstörningar kan komma att upplevas negativt. Kring
Tosseryd bedöms flest boende kunna komma att uppleva en negativ effekt.
Sammantaget bedöms lila korridor i östra delen orsaka små-måttliga
negativa konsekvenser med avseende på ljusstörningar.

Ljusgrön korridor
Större delen av korridoren är idag relativt påverkad av både permanent
och rörlig belysning.
En järnväg i den södra delen av korridoren förväntas ge störst negativ
påverkan i form av ljusstörningar. Framför allt kring bostadsområdet
vid Hälasjön. En järnväg i den norra delen av korridoren, i anslutning
till väg 40, bedöms få små effekter. Sträckan är idag redan påverkad av
ljusstörningar och konsekvenserna för boende bedöms blir marginella.
Borås Stad är idag starkt påverkad av permanent belysning. Passagen
genom Borås bedöms därmed ge små effekter av ljusstörningar.
Konsekvensen för det boende bedöms bli marginell och inte skilja sig
från dagens situation. I öster följer korridoren väg 40. Även här bedöms
konsekvenserna av ljusstörningar bli små till inga alls. Sammantaget
bedöms ljusgrön korridor orsaka små negativa konsekvenser med
avseende på ljusstörningar.

Mörkgrön korridor
Större delen av korridoren är idag påverkad av både rörlig och permanent
belysning. Västra delen av korridoren är påverkad av både rörlig och
permanent belysning, i form av väg 40 och Viareds verksamhetsområde.
Detsamma gäller för passagen genom Borås tätort. Effekterna skulle
komma att bli ytterligare rörlig belysning längs med denna sträcka.
Konsekvenserna skulle komma bli marginella jämfört med dagens
situation.

Korridorens norra del i öster är idag påverkad av ljusstörningar från väg
1700 och Kust till kustbanan. En placering av järnvägen utmed väg 1700
bedöms medföra ytterligare rörlig belysning. Söder om Gånghester ligger
ett område med ett tiotal bostadshus som kan komma att få negativa
konsekvenser.

Röd korridor

Korridorens södra del i öster, är den del av korridoren där ljusstörningarna
blir mest markanta. Denna sträcka är idag relativt opåverkad av både
rörlig och permanent belysning. Störst effekt kommer rörlig belysning att
ge. Längs sträckan finns endast ett fåtal bostadshus. Sammantaget bedöms
mörkgrön korridor orsaka små-måttliga negativa konsekvenser med
avseende på ljusstörningar.

I en tunnel kommer inte rörlig belysning från höghastighetstågen att
påverka boende. Effekten av järnvägen är att permanent belysning skulle
komma att öka på de platser, där ovanjordiska anläggningar tillhörande
tunneln kan komma att placeras. Placering av ovanjordiska anläggningar
på platser där det idag inte förekommer någon permanent belysning
skulle kunna ge effekter så som ljusare boendemiljö. Dock bedöms
konsekvenserna inte bli av den omfattningen att det kommer att påverka
boendemiljön. Järnvägen kan komma att gå i markplan förbi bostadshus
vid Rysshagen, se lila korridor. Sammantaget bedöms röd korridor orsaka
små negativa konsekvenser med avseende på ljusstörningar om järnvägen
delvis förläggs i markplan.

Ljusblå korridor

Gul korridor

Korridoren är i dess östra del idag relativt påverkad av rörlig belysning.
Framför allt i nordsydlig riktning då ett flertal större vägar går genom
korridoren i den riktningen. Bostadsområdena kring Nabben och
Funningen är de områden där konsekvensen av järnvägen skulle komma
att bli störst.
Möjlig station kommer att ligga någonstans mellan väg 1610 och väg
41 och skulle kunna ge effekter som ökad permanent belysning kring
stationsområdet. Konsekvensen bedöms bli marginell vid Gässlösa, då
området Gässlösa idag består av industrier, fotbollsplan och en nedlagd
deponi. För bostadsområdet Dammsvedjan bedöms konsekvenser för
boende bli störst vid en placering av järnvägen i den norra delen av
korridoren. Bostadsområdet Dammsvedjan och området vid Sjöhaga
skulle få ökad permanent belysning i anslutning till stationen.
Mellan Sjöhaga och utredningsområdets gräns i öster finns endast ett fåtal
bostadshus. Sammantaget bedöms ljusblå korridor orsaka små-måttliga
negativa konsekvenser med avseende på ljusstörningar.

Mörkblå korridor
Mellan Viareds verksamhetsområde och Sjöhaga bedöms korridoren
resultera i samma konsekvenser som ljusblå korridor ovan .

För söder om Viareds verksamhetsområde gäller samma konsekvenser
som för röd korridor. Konsekvenser för denna sträcka hänvisas till
avsnittet för röd korridor.
Borås centrum är idag starkt påverkad av permanent belysning. Passagen
genom Borås centrum bedöms därmed ge små effekter av ljusstörningar.
Konsekvensen för det boende bedöms bli marginell och inte skilja sig
mot dagens situation. Passagen ut ur Borås förväntas gå i tunnel likt röd
korridor. Konsekvenser för denna sträcka hänvisas till röd korridor.
Sammantaget bedöms gul korridor orsaka små negativa konsekvenser med
avseende på ljusstörningar.

Åtgärder
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna.

Samtliga korridorer
Vid det platser där ljusstörningar kan vålla problem bör en utredning
utföras för att se om åtgärder så som avskärmning av ljuset kan behöva
vidtas.

11 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖKONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Östra delen
Lila korridor

Korridoren passerar ett koloniområde vid Flymader, samt ett
bostadsområde med ett tiotal bostadshus. Konsekvensen bedöms bli
större för de permanentboende än för de som nyttjar koloniområdet. Vid
Hårsåsen delas mörkblå korridor i en nordlig del, och en sydlig del. Den
norra delen skulle komma att påverka ett fåtal bostadshus, liksom den
södra delen. Sammantaget bedöms mörkblå korridor orsaka små-måttliga
negativa konsekvenser med avseende på ljusstörningar.
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Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för ljusstörningar kan ses i tabell
11.5.4.3. För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Ljusstörningar
Västra delen

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse där
permanent belysning saknas.
Stor del rörlig belysning finns
framför allt längs med väg 40.
Den sammanvägda
bedömningen ger måttlig
känslighet.

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse där
permanent belysning saknas.
Rörlig belysning finns till viss
del. Den sammanvägda
bedömningen ger hög
känslighet.

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.
Östra delen

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse med
stor del permanent och rörlig
belysning genom centrala
Borås. Väster och öster om
Borås passerar korridoren
områden där permanent och
rörlig belysning finns till viss
del. Den sammanvägda
bedömningen ger måttlig
känslighet.

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse med
stor del permanent och rörlig
belysning, vilket ger en låg
känslighet.

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse med
stor del permanent och rörlig
belysning, vilket ger en låg
känslighet, öster om Borås
passeras ett fåtal bostadshus
där permanent belysning
saknas. Den sammanvägda
bedömningen ger måttlig
känslighet.

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse där
permanent och rörlig
belysning finns till viss del,
vilket ger måttlig känslighet.

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse där
permanent och rörlig
belysning finns till viss del,
vilket ger måttlig känslighet.

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse där
permanent och rörlig
belysning finns till viss del,
där järnvägen kan komma att
förläggas i markplan. I övriga
delen av korridoren går
järnvägen i tunnel. Den
sammanvägda bedömningen
ger låg känslighet.

Korridoren passerar områden
med bostadsbebyggelse med
stor del permanent och rörlig
belysning genom Borås.
Väster om Borås där
järnvägen kan komma gå i
markplan finns permanent
och rörlig belysning till viss
del. Öster om Borås går
järnvägen i tunnel. Den
sammanvägda bedömningen
ger låg känslighet.

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.5.4.2. Samlad bedömning för ljusstörningar.
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Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Ett fåtal boende påverkas
inom korridoren, vilket ger en
liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Stora negativa konsekvenser

Med barriärer avses i detta avsnitt fysiska hinder som hindrar människors
fria rörlighet i skog och mark, eller inom stadsmiljöer. Barriärer för djur
och växter hanteras i avsnitt 11.2 och 11.7.3. Effekter och konsekvenser för
brukande av skog och jordbruksmark hanteras i avsnitt 11.7.4. Visuella
barriärer hanteras i avsnitt 11.1.
För människor utgörs barriärer exempelvis av stora vägar, se figur
11.5.5.1, järnvägar, se figur 11.5.5.2, eller vattendrag, se figur 11.5.5.3, där
möjligheterna till säkra passager är små. Inom utredningsområdet utgör
bland annat väg 40, befintliga järnvägsspår samt Viskan sådana barriärer.
Påtagligast är väg 40 påverkan i Borås där vägen skär rakt igenom staden.
Befintliga under- och övergångar samt broar minskar barriärernas
påverkan. Trots detta styrs människors förflyttning inom Borås av dessa
barriärer.

Figur 11.5.5.1. Väg 40.

Påverkan, effekt och konsekvens
För barriärer och tillgänglighet används följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av värdet
Hög känslighet - Målpunkter med stor nyttjandegrad där god
tillgänglighet är mycket viktigt.
Måttlig känslighet - Målpunkter med medelstor nyttjandegrad där god
tillgänglighet är viktigt.
Låg känslighet - Målpunkter med liten nyttjandegrad där god
tillgänglighet inte är avgörande för målpunktens nyttjandegrad.

Figur 11.5.5.2. Befintlig järnväg.

Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd kraftigt
försämrar tillgängligheten till en målpunkt.
Måttlig effekt -Måttlig negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd
försämrar tillgängligheten till en målpunkt.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd endast i
liten utsträckning försämrar tillgängligheten till en målpunkt.

Figur 11.5.5.3. Viskan med befintlig järnväg på bro.

Västra delen
Mörkgrön korridor
I dalgången vid Bollebygd utgörs befintliga målpunkter främst av
byggvaruhuset och blomsterhandeln vid Forsa samt Bollekollens skid- och
down hill anläggning. Dalgången utgör kopplingen mellan samhällena
Rävlanda och Bollebygd. När järnvägen är byggd kommer den nya
stationen samt den bebyggelse som kan komma att anläggas vid stationen
att utgöra områdets största målpunkt. Om järnvägen och stationen
förläggs i markplan i dalgången vid Bollebygd kommer anläggningen
att utgöra en ny stor barriär i landskapet och i stor utsträckning minska
tillgängligheten till befintliga och nya målpunkter. Denna barriär kommer
att få konsekvenser för de människor som behöver korsa anläggningen
i form av förändrade rörelsemönster och eventuellt längre gång- samt
körvägar. Denna barriäreffekt skulle i stort kunna undvikas genom att
järnvägen och stationen förläggs på bro över dalgången.
Mellan dalgången vid Bollebygd och strax öster om Låddekärrsbu
förutsätts järnvägen gå i tunnel. Järnvägen kommer inte att utgöra någon
barriär i landskapet.
Mellan Låddekärrsbu och Viareds verksamhetsområde är Vannasjön
den enda utpekade målpunkten. Järnvägen kommer att utgöra en
barriär i skogslandskapet mellan Låddekärrsbu och fram till Viareds
verksamhetsområde. En placering av järnvägen i nära anslutning till väg
40 skulle ge en ökad barriäreffekt i jämförelse med än en placering längre
ifrån väg 40, då barriären bli avsevärt bredare än idag. Effekterna vid en
placering i närhet till väg 40 bedöms inte bli av den omfattningen att det
skulle ge konsekvenser för människors rörelsemönster i naturen.
En järnväg på längre avstånd från väg 40 skulle beroende av
passagemöjligheter, få effekter av olika grad. Effekten skulle kunna
komma att visa sig som minskad tillgänglighet mellan skogsområden
om inte tillfredställande passagemöjligheter anläggs. Konsekvenser av
passagemöjligheter som inte tillgodoser människors behov skulle kunna
leda till förändrat rörelsemönster hos människor som nyttjar området för
rekreation. Frånsett Vannasjön som bedöms passeras på bro, passeras
dock inga utpekade målområden på sträckan. Den låga nyttjadegraden av
området innebär att konsekvenserna av barriären för människor bedöms
som små.
Sammantaget bedöms mörkgrön korridor i västra delen orsaka måttliga
negativa konsekvenser med avseende på barriärer för människor i
dalgången vid Bollebygd och små negativa konsekvenser längs övriga
sträckan.

Nollalternativ

Lila korridor

Befintliga barriärer bedöms kvarstå likt idag.

Konsekvenserna för lila korridor är likt de för mörkgrön korridor, där en
järnvägsdragning inte går i anslutning till väg 40.

Utbyggnadsalternativ

Sammantaget bedöms lila korridor i västra delen orsaka måttliga negativa
konsekvenser med avseende på barriärer för människor i dalgången vid
Bollebygd och små-måttliga negativa konsekvenser längs övriga sträckan.

För samtliga bedömningar av konsekvenser förutsätts att möjligheterna
att korsa den nya järnvägen blir minst lika många som möjligheterna att
korsa befintliga barriärer inom korridorerna idag. Det förutsätts vidare
att möjligheterna att korsa den nya järnvägen, där den går parallellt med
befintliga barriärer, förläggs i samma punkter som det idag är möjligt att
korsa befintliga barriärer, till exempelvis väg 40.
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Östra delen
Lila korridor
Från Viareds verksamhetsområde och fram till Borås tätort skulle
en järnväg utgöra en betydande tillkommande barriär i landskapet.
Väster om Borås utgörs målpunkterna i anslutning till korridoren
av bostadsområdena vid Rysshagen och Funningen samt Västersjön
och Bosjön. Med bil bedöms dessa målpunkter kunna nås i samma
utsträckning som tidigare. Negativa konsekvenser uppstår för personer
som vistas i dessa skogsområden till fots i form av att de får svårare att
röra sig fritt och kan behöva ändra sitt rörelsemönster.
Passagen genom Borås tätort skulle innebära ytterligare en barriär i
staden. Järnvägen kan komma att följa befintliga järnvägar till viss del.
Men det är också möjligt att den, exempelvis förbi Norrby och Norrmalm,
kommer att utgöra en ny tillkommande barriär. I Borås Stad finns ett
flertal mycket viktiga målpunkter i anslutning till lila korridor, exempelvis
högskolan, Simonsland, bostadsområdena vid regementet, Göta, Norrby,
Norrmalm, befintlig station, flertalet skolor och gymnasier. Järnvägen
kommer sannolikt att kraftigt försämra tillgängligheten till några av dessa
målpunkter. En järnväg här blir också en barriär som skär igenom den
bebyggelseutveckling som Borås Stad planerar för, se figur 8.2.
Öster om Borås tätort skulle en järnväg komma att utgöra en betydande
tillkommande barriär i landskapet. Målpunkter i området utgörs bland
annat av Kypesjöarna och bostadsområdet vid Tosseryd. Med bil bedöms
dessa målpunkter kunna nås i samma utsträckning som tidigare. Negativa
konsekvenser uppstår för personer som vistas i dessa skogsområden till
fots. De får svårare att röra sig fritt i området.
Sammantaget bedöms lila korridor i östra delen orsaka måttliga negativa
konsekvenser med avseende på barriärer för människor i skogsområdena
väster och öster om Borås och stora negativa konsekvenser genom Borås.

Ljusgrön korridor

Mörkgrön korridor

Från Viareds verksamhetsområde och fram till väg 27 skulle en järnväg
komma att utgöra en tillkommande barriär i landskapet. Norra delen av
korridoren löper längs med väg 40, vilken redan idag utgör en stor barriär.
Effekterna av en placering av järnvägen i korridorens södra del kommer
därmed bli större, än en placering i den norra delen av korridoren. Väster
om Borås utgörs målpunkterna i anslutning till de delar av korridoren,
där järnvägen kan gå i markplan vid bostadsområdena Rysshagen och
Funningen samt Västersjön, Bosjön och Pickesjön. Med bil bedöms dessa
målpunkter kunna nås i samma utsträckning som tidigare. Negativa
konsekvenser uppstår för personer som vistas i dessa skogsområden till
fots. De får svårare att röra sig fritt i området.

Längs med Viareds verksamhetsområde löper korridoren längs med väg 40
och effekter av barriären bedöms som små. Norr om väg 40 och fram till
Borås tätort förutsätts järnvägen förläggas i tunnel och därmed inte utgöra
någon barriär.

Passagen genom Borås tätort skulle innebära ytterligare en barriär i staden.
I Borås Stad finns ett flertal viktiga målpunkter i anslutning till ljusgrön
korridor, exempelvis bostadsområdena vid regementet, Göta och Bergsäter,
se figur 11.5.5.4, samt skolor. Järnvägen kommer sannolikt att kraftigt
försämra tillgängligheten till några av dessa målpunkter. Från Bergsäter
till Svensgärde förutsätts järnvägen gå i tunnel och därmed inte utgöra
någon barriär.
Om järnvägen förläggs i den södra delen av korridoren, öster om Borås
tätort, skulle järnvägen utgöra en betydande tillkommande barriär i
landskapet och minska möjligheter att nyttja skogen för närrekreation.
I den norra delen av korridoren skulle en järnväg kunna förläggas i
anslutning till väg 40. Den tillkommande barriäreffekten bedöms i detta
fall som liten.
Sammantaget bedöms ljusgrön korridor orsaka måttliga negativa
konsekvenser med avseende på barriärer för människor i skogsområdena
väster om Borås, måttliga-stora negativa konsekvenser genom Borås och
små konsekvenser öster om Borås.

Passagen genom Borås tätort skulle innebära ytterligare en barriär i staden.
Järnvägen kan komma att följa befintlig Kust till kustbana till viss del. Men
det är också möjligt att den kommer att utgöra en ny tillkommande barriär.
I Borås Stad finns ett flertal viktiga målpunkter i anslutning till mörkgrön
korridor, exempelvis bostadsområdena vid Göta, Kristineberg och
Trandared samt skolor. Järnvägen kommer sannolikt att kraftigt försämra
tillgängligheten till några av dessa målpunkter.
Öster om Borås tätort kan järnvägen i den nordliga delen av korridoren
komma att följa befintliga barriärer i form av väg 1700 och Kust till
kustbanan. Viktiga målpunkter i området utgörs av Gånghester och
Målsryd. Järnvägen skulle utgöra en tillkommande barriär mellan
samhällena. I den södra delen av korridoren skulle järnvägen innebära
en ny barriär i ett skogsområde som idag saknar denna typ av barriärer.
Målpunkter saknas dock och konsekvenser av barriären bedöms därmed
som små. Sammantaget bedöms mörkgrön korridor på sträckan ViaredBorås inte orsaka några negativa konsekvenser med avseende på barriärer
för människor väster om Borås, måttliga-stora negativa konsekvenser
genom Borås och små negativa konsekvenser öster om Borås.

Ljusblå korridor
Från Viareds verksamhetsområde och fram till Viskan skulle en järnväg
utgöra en betydande tillkommande barriär i landskapet, se lila korridor för
konsekvenser.
Passagen genom naturområdet Osdals mader förutsätts genomföras på bro.
Beroende av brons längd kan promenadslingor och liknande få läggas om,
tillgängligheten förutsätts dock kunna bli densamma som idag.
Öster om Viskan skulle järnvägen, oavsett placering utgöra en betydande
barriär i landskapet. Framförallt tillförs en barriär i skogsområdet mellan
Borås och Gånghester. Målpunkter i området utgörs av Kronängs arena,
bostadsområdet vid Dammsvedjan, koloniområde samt bostadshus vid
Flymader och motionsspåren vid Kransmossen. Konsekvenserna skulle
komma att bli att människor som idag rör sig fritt i skogsområdena inte
kommer att ha samma möjlighet till detta. Tillgängligheten till några av
målpunkterna bedöms därmed försämras.
Sammantaget bedöms ljusblå korridor orsaka måttliga negativa
konsekvenser med avseende på barriärer för människor väster om Viskan,
små-måttliga negativa konsekvenser över Viskans dalgång och måttliga
negativa konsekvenser öster om Viskan.

Mörkblå korridor
Från Viareds verksamhetsområde och över Viskan har mörkblå korridor
liknande sträckning och får samma typ av effekt och konsekvens som
ljusblå korridor. För omfattningen av konsekvenser på denna sträcka
hänvisas till avsnittet för ljusblå korridor.
Figur 11.5.4. Ljusgrön korridors ungefärliga utbredning vid stadsdelen Bergsäter.
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Sammantaget bedöms mörkblå korridor orsaka måttliga negativa
konsekvenser med avseende på barriärer för människor väster om Viskan,
små-måttliga negativa konsekvenser över Viskans dalgång och små
konsekvenser öster om Viskan.

Röd korridor
I röd korridor kan järnvägen endast gå i markplan söder om Viareds
verksamhetsområde och fram till ny väg 27. Här skulle en järnväg utgöra
en betydande tillkommande barriär i landskapet. För konsekvenser se lila
korridor. Sammantaget bedöms röd korridor orsaka små-måttliga negativa
konsekvenser med avseende på barriärer för människor väster om Borås
och inga barriäreffekter längs resten av sträckan.

Gul korridor

korridor.
Passagen genom Borås tätort skulle innebära ytterligare en barriär i staden.
Järnvägen kan komma att följa befintliga järnvägar till viss del. Men det
är också möjligt att den exempelvis förbi Norrby och Norrmalm kommer
att utgöra en ny tillkommande barriär. I Borås Stad finns ett flertal mycket
viktiga målpunkter i anslutning till gul korridor, exempelvis Högskolan
i Borås, Simonsland, bostadsområdena vid regementet, Göta, Norrby,
Norrmalm, befintlig station, flertalet skolor och gymnasier. Järnvägen
kommer sannolikt att kraftigt försämra tillgängligheten till några av dessa
målpunkter.
Passagen ut ur Borås förväntas gå i tunnel likt röd korridor. Konsekvenser
för denna sträcka hänvisas till röd korridor. Sammantaget bedöms gul
korridor medföra små-måttliga negativa konsekvenser väster om Borås och
stora negativa konsekvenser med avseende på barriärer genom Borås.

Åtgärder
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna för de
korridorer som innebär måttlig konsekvens eller högre.

Söder om Viareds verksamhetsområde gäller samma konsekvenser som för
röd korridor. Konsekvenser för denna sträcka hänvisas till avsnittet för röd

Västra delen
Mörkgrön korridor
För att minska barriärpåverkan kan järnvägen förläggas så långt norrut
som möjligt i korridoren längs med väg 40 som redan utgör en stor barriär.
I dalgången vid Bollebygd bör järnvägen förläggas på bro.

Lila korridor
Samma åtgärder som för mörkgrön korridor i dalgången vid Bollebygd.

Östra delen
Samtliga korridorer
För att mildra barriärpåverkan behöver järnvägen förläggas i tunnel eller
bro på större del av sträckan inom korridoren.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för barriärer och tillgänglighet framgår av
tabell 11.5.5.5. För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i
tre klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av
fem konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Barriärer och tillgänglighet
Västra delen

Östra delen

Små negativa konsekvenser

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar
kommande målpunkt med
medelstor nyttjandegrad i
dalgången vid Bollebygd,
vilket ger måttlig känslighet.

Korridoren passerar
kommande målpunkt med
medelstor nyttjandegrad i
dalgången vid Bollebygd,
vilket ger måttlig känslighet.

Järnvägen bedöms försämra
tillgängligheten, då människor
kommer att behöva korsa
anläggningen. Effekten
bedöms därmed som måttlig.

Järnvägen bedöms försämra
tillgängligheten, då människor
kommer att behöva korsa
anläggningen. Effekten
bedöms därmed som måttlig.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar
målpunkter med stor
nyttjandegrad framför allt i
Borås tätort, vilket ger en hög
känslighet.

Korridoren passerar
målpunkter med medelstor
nyttjandegrad, där korridoren
passerar Borås tätort, vilket
ger måttlig känslighet.

Korridoren passerar
målpunkter med medelstor
nyttjandegrad, där korridoren
passerar Borås tätort, vilket
ger måttlig känslighet.

Korridoren passerar
målpunkter med medelstor
nyttjandegrad, vilket ger
måttlig känslighet.

Korridoren passerar
målpunkter med medelstor
nyttjandegrad, vilket ger
måttlig känslighet.

En järnväg i markplan skulle
kraftigt kunna försämra
tillgängligheten till dessa
målpunkter, vilket ger en stor
effekt.

En järnväg i markplan skulle
kraftigt kunna försämra
tillgängligheten till dessa
målpunkter, vilket ger en stor
effekt.

Järnvägen skulle kunna
försämra tillgängligheten till
målpunkterna inom
korridoren, vilket ger en
måttlig effekt.

Järnvägen skulle kunna
försämra tillgängligheten till
målpunkterna inom
korridoren, vilket ger en
måttlig effekt.

Korridoren passerar
målpunkter med stor
nyttjandegrad framför allt i
Borås tätort, vilket ger en hög
känslighet.

En järnväg i markplan skulle
kraftigt kunna försämra
tillgängligheten till dessa
målpunkter, vilket ger en stor
effekt.

Väster om Borås där
korridoren kan komma att gå
i markplan passeras
målpunkter med liten
nyttjandegrad, vilket ger en
liten känslighet.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Järnvägen skulle kunna
försämra tillgängligheten till
målpunkterna, vilket ger en
måttlig effekt.

En järnväg i markplan skulle
kraftigt kunna försämra
tillgängligheten till dessa
målpunkter, vilket ger en stor
effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Måttliga-stora negativa konsekvenser
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Öster om Hårsåsen kan järnvägen i den nordliga delen av korridoren
komma att utgöra en ny barriär mellan samhällena Gånghester och
Målsryd. I den södra delen av korridoren skulle järnvägen innebära en
ny barriär i ett skogsområde som idag saknar denna typ av barriärer.
Målpunkter i området saknas. Konsekvenser av barriären bedöms därmed
som små.

Stora negativa konsekvenser
Figur 11.5.5.5. Samlad bedömning för barriärer och tillgänglighet.
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11.5.6 Riskinventering
Förutsättningar
En riskanalys har tagits fram för projektet. Riskanalysen är ett fristående
dokument som hör samman med samrådshandlingen. Följande avsnitt är
en sammanfattning av riskanalysen och för en mer ingående beskrivning
hänvisas till huvuddokumentet.
Transporter på järnväg är generellt ett säkrare transportsätt än transporter
på väg. En viktig förutsättning för etappen Bollebygd-Borås är att banan
inte dimensioneras för traditionella godståg, vilket innebär att transporter
av tungt gods, däribland farligt gods, inte kommer att ske på banan.
Resandetåg kommer därmed inte att blandas med transporter av farligt
gods. Transporter av farligt gods kan dock ske på närliggande spår på
befintliga järnvägar.
Trots att sannolikheten för att en olycka inträffar är mycket låg för
järnvägstransporter sker det olyckor. Genom att identifiera och bedöma
risker i tidiga skeden ökar möjligheterna att genomföra kostnadseffektiva
åtgärder för att reducera identifierade risker.
I riskanalysen identifieras och värderas faktorer som påverkar risken för
olyckor med fara för människors liv och hälsa samt krav på robusthet. Det
övergripande syftet är att beskriva och värdera de faktorer som skiljer de
olika korridoralternativen från varandra. Dessutom har frågeställningar
och osäkerheter identifierats som behöver utredas vidare under kommande
skeden. Identifiering och värdering av påverkande faktorer har genomförts
för respektive korridoralternativ.

Västra delen
Både mörkgrön och lila korridor går i stor utsträckning i glesbebyggda
områden där kombinationer av tunnlar, broar och skärningar kommer
att erfordras. En eventuell stationslösning i Bollebygd i ett upphöjt läge
och längre (> 1 km) tunnlar kommer för båda korridorerna att påverka
möjligheter för utrymning och insats från räddningstjänst

Östra delen
Samtliga korridorer kommer att innebära kombinationer av tunnlar, broar
och skärningar, vilket kommer att påverka möjligheter för utrymning
och insats från räddningstjänst. Den ur säkerhetssynpunkt viktigaste
skillnaden mellan alternativen är lokaliseringen av station i Borås med
huvudalternativen:
•

Centrumnära station i markläge eller upphöjt läge (lila).

•

Centrumnära station i djup bergtunnel (röd).

•

Station i markläge eller upphöjt läge i södra delen av Borås tätort
(ljusgrön, mörkgrön).

•

Stationsläge söder om Borås tätort i markläge eller upphöjt läge
(ljusblå, mörkblå).

Påverkan, effekt och konsekvens
För riskinventeringen tillämpas följande bedömningsgrunder:

Bedömningsskala
Bedömning av korridorerna och skillnader dessa emellan utgår ifrån
de säkerhetsmål som formulerats för projektet. Dessa mål berör (utan
inbördes prioritering):
•

Säkerhet för tredje man

•

Säkerhet för resenärer

•

Transportsystemets robusthet

•

Räddningstjänsten insatsmöjligheter och säkerhet

•

Arbetsmiljö under byggnation

•

Säkerhet för annan viktig samhällsfunktion

För respektive mål bedöms känslighet och effekt i tre klasser.
Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora negativa konsekvenser.

Små-måttliga negativa konsekvenser: Konsekvens bedöms ligga mellan
måttliga och små
Små negativa konsekvenser uppstår när järnvägen innebär att
säkerhetsmålets känslighet bedömts som låg och att den aktuella
egenskapen hos korridoren kommer att få liten effekt med hänsyn till de
kompenserande åtgärder som kommer att vidtas.
Nedan följer ett exempel på bedömning av känslighet, effekt och
konsekvens.
Station i marknivå i centrumnära stationsläge med passerande tåg i hög
hastighet innebär:
•

En stor exponering för tredje man, vilket innebär att känslighet
bedöms som hög.

•

Risker för tredje man till följd av passerande tåg och spårspring
kommer i viss utsträckning att kunna begränsas genom
passagemöjligheter, stängsling och övervakning, men dessa åtgärder
bedöms inte helt kunna motverka den inbyggda risken. Detta innebär
att effekten bedöms som måttlig.

•

Hög känslighet och måttlig effekt resulterar i konsekvensklass måttliga
– stora.

Bedömning av känslighet
Känslighet bedöms i tre klasser (Hög – Måttlig – Låg) utifrån vilken
potential en aktuell egenskap har att påverka säkerhetsmålen negativt,
till exempel så innebär långa komplexa tunnlar en stor potential för att
påverka räddningstjänstens insatsmöjligheter negativt. Detta innebär att
känsligheten bedöms som hög. I figur 11.5.6.1 redovisas hur bedömning av
känslighet genomförts för respektive mål, med några exempel.

Nollalternativ
Bedömning av effekt
Effekt bedöms i tre klasser (Stora - Måttliga – Små) utifrån i vilken
omfattning den aktuella egenskapen (till exempel spår i markläge i tätort)
bedöms påverka säkerhetsmålet med hänsyn till de kompenserande
åtgärder som kan vidtas. Stor effekt innebär att egenskapen bedöms få
stort genomslag och att det finns små möjligheter att hantera de risker som
kan uppkomma, medan liten effekt innebär att riskerna i stor utsträckning
kan hanteras.

Konsekvensklasser
Kombinationen av känslighet och effekt resulterar i fem olika
konsekvensklasser enligt matris i figur 4.3. Konsekvensbedömningen
i detta avsnitt skiljer sig från övriga. Beskrivning av resulterande
konsekvensklasser för risk och säkerhet är följande:
Stora negativa konsekvenser uppstår när järnvägen innebär att
säkerhetsmålets känslighet bedömts som hög och att den aktuella
egenskapen hos korridoren kommer att få stor effekt oavsett
kompenserande åtgärder.
Måttliga-stora negativa konsekvenser: Konsekvens bedöms ligga mellan
stor och måttlig.
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Måttliga negativa konsekvenser uppstår när järnvägen innebär att
känslighet och effekt bedömts balansera varandra, till exempel om
känslighet bedömts som hög medan effekter med hänsyn till möjliga
åtgärder bedömts som små.
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Nollalternativet innebär att nuvarande järnväg i stort sett förblir
oförändrad och trafikeras med den trafik som är möjlig med hänsyn till
tillgänglig kapacitet. Detta innebär att de förändringar i resandemönster
som kan förväntas med en utbyggd höghastighetsjärnväg mellan Göteborg
och Borås och, i ett senare skede, mellan Göteborg och Stockholm inte
kommer att ske, se vidare avsnitt 7.6.

När det gäller resenärer är risknivån för trafikslagen buss, tåg och
flyg låg jämfört med personbilstrafik som uppvisar en högre risk. Sett
till det totala olycksutfallet i samhället utgör däremot järnvägen som
helhet en betydande riskkälla. Under 2014 omkom drygt 100 personer
i järnvägsrelaterade orsaker (Trafikanalys Bantrafikskador 2014), av
dessa utgjordes majoriteten (cirka 75%) av suicid, övriga större grupper
är plankorsningsolyckor (cirka 9%) och obehörigt spårbeträdande (cirka
14%). Jämfört med nuvarande järnväg så kommer höghastighetsjärnvägen
emellertid att byggas med planskilda korsningar och med betydligt
högre säkerhet avseende avskärmning och övervakning av spårområdet.
Med antagande att nuvarande järnväg mellan Göteborg och Borås
kommer att finnas kvar och att inga säkerhetshöjande åtgärder kan
förutsättas helt eliminera risken med till exempel spårspring så innebär
höghastighetsjärnvägen en tillkommande risk i samhället.

Lila korridor

Utbyggnadsalternativ

Lila korridor ansluter i lägre grad till väg 40 än mörkgrön korridor, vilket
innebär mindre risk för konflikter, inga särskilda aspekter ses i övrigt.

De olika korridorerna för höghastighetsjärnvägen bedöms utifrån
vilka förutsättningar korridorerna ger för att uppfylla de identifierade
säkerhetsmålen.
I figur 11.5.6.2 och 11.5.6.3 ges en översiktlig sammanfattning av
konsekvensbedömningar för korridorerna. Underlaget för denna
bedömning framgår av figur 11.5.6.4- 11.5.6.7. Här redovisas egenskaper
och bedömningar för de olika korridorerna. I beskrivningen av
korridorerna redovisas i vissa fall längder av tunnlar och broar, dessa
är antaganden och ska enbart ses som exempel, andra längder kan, och
kommer, att bli aktuella vid en detaljprojektering. Detta gäller även den
beskrivning som ges av stationslägen. Samtliga stationslägen kan utföras i
markplan eller i upphöjt läge, med undantag för röd korridor som innebär
station i bergtunnel. Betydelsen av detta ur säkerhetssynpunkt diskuteras
i text.

En översiktlig beskrivning av de väsentligaste egenskaperna under
drift ges nedan. För ytterligare information hänvisas till figur 11.5.6.411.5.6.7. Avseende arbetsmiljörisker under byggande så erbjuder samtliga
korridorer utmaningar i form av tunnlar och broar, men metoder för att
hantera dessa risker finns. Särskilda risker bedöms finnas för röd och gul
korridor samt bibanan eftersom dessa alternativ innebär tunnelarbeten
på stora djup. Även mörk- och ljusblå korridor kan innebära särskilda
arbetsmiljörisker eftersom en deponi måste hanteras, se avsnitt 11.6 för
mer information om deponin.

Östra delen
För östra delen innebär korridorerna väsentligt skilda förutsättningar
ur säkerhetssynpunkt, där den viktigaste skillnaden är lokaliseringen av
station i Borås. Gemensamt för alla korridorer är att kombinationer av
tunnlar och broar kan påverka utrymnings- och insatsmöjligheter och att
åtgärder för att säkerställa dessa möjligheter måste vidtas.
Inom, och i anslutning till, Viareds verksamhetsområde finns idag två
Sevesoanläggningar (verksamheter där farliga ämnen förekommer i
Säkerhetsmål

Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor angränsar i norra delen till väg 40. En förläggning
av spåret nära väg 40 kan innebära en risk att vägolyckor kan
påverka tillgänglighet av spåret och vice versa. Konsekvens avseende
säkerhetsmålen robusthet och samhällsfunktioner bedöms därmed som
något högre än för lila korridor. Beroende på avstånd mellan järnväg
och väg kan särskilda skydd däremellan komma att behövas. Bollebygds

Lila korridor
En centrumnära station i markläge innebär en mycket stor barriär i de
centrala delarna av staden. Detta bedöms öka risk för olaga intrång i
spårområdet och spårspring för att korsa barriären. Åtgärder i form av
passagemöjligheter för gång- och cykeltrafik, hinder och övervakning
kommer att erfordras men bedöms inte helt kunna kompensera för de
ökade riskerna. Sammantaget bedöms detta påverka uppfyllande av

Tredje man

Resenärer i tåg

Resenärer på
station

Robusthet

Räddningstjänst

Byggskede
arbetsmiljö

Samhällsfunktioner

Hög

Spår i markläge i
tätort

Tunnel

Passerande trafik
med hög hastighet.
Station under
mark.

Växlar på/i bro/
tunnel.
Skred/
översvämningskänsliga områden

Långa, komplexa
tunnlar

Långa tunnlar,
broar

Sjukhus/ omsorg,
skolor

Måttlig

Spår i markläge i
måttligt bebyggda
områden

Bro

Enbart trafik med
låg hastighet

Broar över järnväg
Spår nära farligt
godsleder eller
farliga industrier

Långa broar/
skärningar, kortare
tunnlar

Områden med
skredrisk

Viktiga vägar,
knutpunkter för
transporter

Låg

Spår i markläge i
glesbebyggt
område eller spår i
tunnel

Markläge

Enbart stannande
trafik

Tunnlar utan växlar

Markläge, låga
bankar

Markläge

Mindre vägar, med
mera

Känslighet

Västra delen
Skillnaden mellan de två korridorerna bedöms, ur säkerhetssynpunkt, som
liten. Gemensamt för korridorerna är att möjligheter för utrymning och
insats från räddningstjänstens sida behöver säkerställas. Detta baserat
på att station i Bollebygd kan placeras i ett upphöjt läge och på att båda
korridorerna kommer att behöva åtminstone en längre tunnel strax
öster om Bollebygd station. Även för resterande del av sträckan kommer
utrymnings- och insatsmöjligheter att behöva studeras med tanke på de
kombinationer av tunnlar, skärningar och broar som kan bli aktuella.
Stationen i Bollebygd behöver utformas för att säkerställa passage av
stationen och god säkerhet mot spårspring eftersom höghastighetståg
kommer att passera i hög fart i genomfartsspår, med spår för lokaltrafik
och perronger på ömse sidor.

vissa mängder) samt Borås flygplats. Avseende Sevesoanläggningarna
så kan ljusgrön och mörkgrön korridor innebära konflikter om spår går
i markläge medan lila samt ljusblå och mörkblå korridor passerar på
erforderligt avstånd. Avseende flygplatsen så ger samtliga korridorer
möjlighet att passera denna utan att flygtrafiken och kraven på så kallad
hinderfrihet påverkas. Samtliga korridorer, utom mörkgrön, kan dock
innebära konflikter med krav på hinderfrihet eftersom korridorerna
angränsar till flygplatsen eller täcker in denna. Eventuella restriktioner
med avseende på risk för störning av flygradiotrafik måste utredas vidare i
senare skede, detta gäller för samtliga korridorer.
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kommun har planer på etablering av bostadshus i dalgången, vilket
kommer att resultera i större rörelser av människor i området. Detta skulle
kunna leda till ökad risk för spårspring i anslutning till stationsområdet
jämfört med det antal människor som rör sig i området idag.

En samlad slutsats avseende jämförelse av olycksrisk mellan
nollalternativet och utbyggnadsalternativet är i nuläget inte möjlig att
dra utifrån detta. Till ökad säkerhet i utbyggnadsalternativet bidrar
en överflyttning av resande från personbil till höghastighetståg. Till
minskad säkerhet bidrar det faktum att en tillkommande järnvägssträcka
introduceras i samhället med de risker detta medför.

Figur 11.5.6.1. Princip för bedömning av ”känslighet” för respektive mål (enbart exempel).

Korridor

Målsäkerhet

3:e man

Resenärer i tåg

Resenärer på
station

Robusthet

Räddningstjänst

Byggskede
arbetsmiljö

Samhällsfunktioner

Mörkgrön

Små

Små - måttliga

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Små - måttliga

Lila

Små

Små - måttliga

Måttlig

Små- måttliga

Måttlig

Måttlig

Små

Figur 11.5.6.2. Sammanfattning av konsekvensklassning västra delen.

Korridor
Lila

Målsäkerhet

3:e man

Resenärer i tåg

Resenärer på
station

Robusthet

Räddningstjänst

Byggskede
arbetsmiljö

Samhällsfunktioner

Måttlig - stor

Små -måttliga

Måttlig

Måttlig

Små -måttliga

Små -måttliga

Små -måttliga

Ljusgrön

Små -måttliga

Små -måttliga

Måttlig

Måttlig

Måttlig - stor

Måttlig

Små

Mörkgrön

Små -måttliga

Små -måttliga

Måttlig

Måttlig

Måttlig - stor

Måttlig

Små

Ljusblå

Små

Små -måttliga

Måttlig

Små

Små

Måttlig

Små

Mörkblå

Små

Små-måttliga

Måttlig

Små

Små

Måttlig

Små

Röd

Små

Måttlig

Måttlig

Måttlig - stor

Måttlig - stor

Måttlig - stor

Små

Gul

Måttlig - stor

Måttlig

Små -måttliga

Små

Måttlig

Måttlig

Små

Figur 11.5.6.3. Sammanfattning av konsekvensklassning östra delen.
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säkerhetsmålet avseende tredje man negativt. Om stationen läggs på bro
minskar barriäreffekterna, men åtkomst för räddningstjänst försvåras.

Mörkgrön korridor

Mörkblå korridor

Andra egenskaper som kan innebära ökade risker är kombination av
passerande höghastighetståg och pendeltrafik på stationen och förläggning
av spår i närhet av transportleder (väg och järnväg) för farligt gods. Detta
kan påverka säkerhetsmålen avseende resenärer på station och robusthet.

Denna korridor kan innebära station med passerande höghastighetståg
på bro som ansluter till tunnel. Detta kan påverka uppfyllande
av säkerhetsmålen resenärer på station och räddningstjänstens
insatsmöjligheter negativt. Om stationen ligger i markläge uppstår en ökad
barriäreffekt, vilket kan öka risken för olaga intrång i spårområdet, men
effekten är troligen lägre än för det centrumnära stationsläget.

Mörkblå korridor kan innebära station i markplan respektive i upphöjt
läge, med samma problemställningar som för ljusgrön och mörkgrön
korridor ovan. En markstation för dessa korridorer bedöms innebära
en mindre barriäreffekt, med åtföljande lägre risk för olaga intrång i
spårområdet, jämfört med de övriga korridorerna.

Ljusgrön korridor

Ljusblå korridor

Röd korridor
Denna korridor kan innebära station med passerande höghastighetståg
på bro som ansluter till tunnel. Detta kan påverka uppfyllande
av säkerhetsmålen resenärer på station och räddningstjänstens
insatsmöjligheter negativt. Om stationen ligger i markläge uppstår en ökad
barriäreffekt, vilket kan öka risken för olaga intrång i spårområdet, men
effekten är troligen lägre än för det centrumnära stationsläget.
Korridor

Mål säkerhet

Ljusblå korridor kan innebära station i markplan respektive i upphöjt läge,
med samma problemställningar som för ljusgrön och mörkgrön korridor
ovan. En markstation för dessa korridorer bedöms innebära en mindre
barriäreffekt, med åtföljande lägre risk för olaga intrång i spårområdet,
jämfört med de övriga korridorerna.

Tredje man

Resenärer i tåg

Resenärer på station

Robusthet

Räddningstjänst

Byggskede- arbetsmiljö

Samhällsfunktioner

Mörkgrön
Eventuellt station på bro i Bollebygd med passerande
höghastighetståg. Därefter en längre tunnel.
Fartsträcka till större delen i glesbygd med några
kortare broar samt en längre bro som ansluter till
tunnel i Viared.
Nära och utmed väg 40 i nordligare delen av
korridoren.

Låg känslighet på grund
av måttligt - glesbebyggda
områden, bro vid
Bollebygd station
begränsar barriäreffekt
och tunnel påverkar ej
tredje man.

Hög – måttlig känslighet
på grund av lång tunnel
öster om dalgången och
lång bro vid station
komplicerar eventuell
utrymning.

Hög känslighet på grund
av passerande
höghastighetståg vid
station i Bollebygd.
Liten effekt eftersom
skydd och separering av
banor enligt gällande krav
kommer att införas för att
förhindra exponering.
Ballastfritt spår förhindrar
att ballast dras upp.
Perronger ligger i
ytterkant av spårområdet.

Hög känslighet på grund
av närhet till väg 40
utmed stora delar av
sträckan och växlar på
bro. Allvarlig olycka på
väg 40 kan påverka
tillgänglighet till spår. Ej
skredkänsliga eller
områden utsatta för
översvämning.
Liten effekt eftersom
åtgärder för att hantera
underhåll av växlar
förutsätts. Skydd mellan
väg 40 och järnväg kan
anordnas vid behov.

Måttlig känslighet på
grund av lång men
konventionell
dubbelspårstunnel och
station på bro, vilket
begränsar åtkomst i
händelse av olycka.

Hög känslighet på grund
av lång tunnel och lång
bro.

Måttlig känslighet, nära
väg 40 utmed stora delar
av sträckan.

Liten effekt på grund av
att utvecklade metoder för
säkert byggande finns
och förutsätts
implementeras.

Liten effekt eftersom
skydd mellan väg och
järnväg kan anordnas vid
behov.

Lila
Eventuellt station på bro i Bollebygd med passerande
höghastighetståg. Därefter en längre tunnel.
Fartsträcka delvis i tunnlar, till större delen i glesbygd.
Närhet till väg 40 i den nordligare delen av korridoren
inom vissa områden.

Låg känslighet på grund
av måttligt - glesbebyggda
områden, bro vid
Bollebygd station
begränsar barriäreffekt
och tunnel påverkar ej
tredje man.

Hög känslighet på grund
av passerande
höghastighetståg vid
station i Bollebygd.
Liten effekt eftersom
skydd och separering av
banor enligt gällande krav
kommer att införas för att
förhindra exponering.
Ballastfritt spår förhindrar
att ballast dras upp.
Perronger ligger i
ytterkant av spårområdet.

Måttlig känslighet på
grund av växlar på bro. Ej
skredkänsliga eller
områden utsatta för
översvämning.
Närhet till väg 40 endast
vid Bollebygd samt vid
Viared.
Liten effekt eftersom
åtgärder för att hantera
underhåll av växlar
förutsätts. Skydd mellan
väg 40 och järnväg kan
anordnas vid behov.

Hög känslighet på grund
av lång tunnel och lång
bro.

Låg känslighet, enbart
kortare sträckor som
ligger nära väg 40.

Liten effekt på grund av
att utvecklade metoder för
säkert byggande finns
och förutsätts
implementeras.

Liten effekt eftersom
skydd mellan väg och
järnväg kan anordnas vid
behov.

Liten effekt eftersom
passagemöjligheter och
skydd anses kunna
anordnas.

Liten effekt eftersom
passagemöjligheter och
skydd anses kunna
anordnas.

Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Liten effekt på grund av
hög säkerhet i tunnlar.

Hög – måttlig känslighet
på grund av lång tunnel
öster om dalgången och
lång bro vid station
komplicerar eventuell
utrymning.
Liten effekt på grund av
hög säkerhet i tunnlar.

Måttliga negativa konsekvenser

Figur 11.5.6.4. Sammanställning ”Känslighet- Effekt – Konsekvens” västra delen.
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Röd korridor innebär en mycket lång (>15 km) tunnel under Borås med
6 parallella spår vid stationen. På grund av bergförhållandena behöver
stationen ligga på ett djup av cirka 60 – 70 meter. Detta kommer att
medföra en mycket komplex installation för att säkerställa utrymning,
insats från räddningstjänsten och åtkomst för service. Detta bedöms
påverka uppfyllande av säkerhetsmålen robusthet och räddningstjänstens
insatsmöjligheter negativt. Vidare kan uppfyllande av säkerhetsmålen
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Måttlig effekt eftersom det
för tunnlar längre än 1 km
kommer att finnas
utrymningsmöjligheter till
parallell tunnel,
servicetunnel eller
motsvarande med ett
avstånd av cirka 500
meter och åtkomst för
räddningstjänst kommer
att anordnas.
Måttlig känslighet på
grund av lång men
konventionell
dubbelspårstunnel och
station på bro vilket
begränsar åtkomst i
händelse av olycka.
Måttlig effekt eftersom det
för tunnlar längre än 1 km
kommer att finnas
utrymningsmöjligheter till
parallell tunnel,
servicetunnel eller
motsvarande med ett
avstånd av ca 500 meter
och åtkomst för
räddningstjänst kommer
att anordnas.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser

Korridor

Mål
säkerhet

Gul korridor
Gul korridor innefattar en bibana och förbifart, med ett centrumnära
stationsläge i markplan eller upphöjt läge och en höghastighetstunnel för
passerande tåg under Borås. Detta innebär att de risker som identifierats
för lila och röd korridor även är aktuella här, men i mindre omfattning.
Barriäreffekten av ett centrumnära stationsläge blir något mindre eftersom
spår för passerande höghastighetståg saknas. Åtgärder för att säkerställa

utrymnings- och insatsmöjligheter för tunneldelen underlättas betydligt,
jämfört med röd korridor, eftersom både utrymning och insats kan ske
från en parallell servicetunnel som löper utmed hela spåret. Beroende
på utformning kan särskilda åtgärder för att säkerställa utrymningsoch insatsmöjligheter krävas i de västra delarna där bibanans spår och
höghastighetsspår växlas av och leds in i separata tunnlar.

Tredje man

Resenärer i tåg

Resenärer på station

Robusthet

Räddningstjänst

Byggskede
arbetsmiljö

Samhällsfunktioner

Lila
I huvudsak över och söder om
Viared, södra delen av området
utanför men nära Viared. Passage i
markläge. Norra delen av korridoren
tangerar flygfältet. Södra delen av
området går över sjöar. En längre
bro övergår i tunnel, därefter
markläge med station i centrumnära
läge, passage under väg 40,
passage på bro över Viskan, tunnel
vid utfart ur Borås.

Hög känslighet på grund
av passage i markläge
genom centrala Borås,
stort område som
påverkas, stor
barriäreffekt.

Måttlig känslighet på
grund av tunnlar av
begränsade längder
samt lång bro, men
station i markläge.

Hög känslighet på grund
av passerande
höghastighetståg vid
station.

Måttlig känslighet på grund av korsning väg 40 och
förläggning i närhet av järnväg med farligt
godstransporter där olycka kan påverka
höghastighetsbanan. Troligen inte växlar på bro
eller i tunnel.
Passerar områden med stabilitetszon 2, med
inslag av stabilitetszon 1 utmed Viskan.

Måttlig känslighet på grund av
lång bro, i övrigt kortare tunnlar
och markläge.

Måttlig känslighet på
grund av tunnel och
broar.

Måttlig känslighet
på grund av närhet
till andra
transportleder.

Ljusgrön
Korridoren gränsar till väg 40 i norr.
Tunnelpåslag till långtunnel väster
om Viared. Lång bro med station i
södra delen av Borås tätort.
Tunnelpåslag från bro, till lång
tunnel österut, parallellt med väg 40.

Måttlig känslighet
eftersom stor del går i
tunnel, påverkar ej tredje
man, bra
passagemöjligheter vid
stationsläge. I de lägen
banan går i markplan går
den i utkant av tätorten.

Måttlig effekt eftersom
stängsling utefter hela
banan och passagemöjligheter förutsätts som
begränsar, men inte
eliminerar, risken.

Liten effekt på grund av
hög säkerhet i tunnlar.

Hög – måttlig känslighet
på grund av lång tunnel
och lång bro vid station
komplicerar eventuellt
utrymning.

Hög känslighet på grund
av passerande
höghastighetståg vid
station i södra delen av
Borås tätort.

Liten effekt på grund av
hög säkerhet i tunnlar.

Liten effekt eftersom
skydd och separering av
banor enligt gällande
krav kommer att införas
för att förhindra
exponering. Ballastfritt
spår förhindrar att ballast
dras upp.

Hög – måttlig känslighet
på grund av lång tunnel
och lång bro vid station
komplicerar eventuellt
utrymning.

Hög känslighet på grund
av passerande
höghastighetståg vid
station i södra delen av
Borås tätort.

Liten effekt på grund av
hög säkerhet i tunnlar.

Liten effekt eftersom
skydd och separering av
banor enligt gällande
krav kommer att införas
för att förhindra
exponering. Ballastfritt
spår förhindrar att ballast
dras upp.

Liten effekt eftersom
stängsling utefter hela
banan och passagemöjligheter förutsätts.

Mörkgrön
Tunnelpåslag väster om Viared,
Viared kan passeras i lång tunnel
under väg 40, därefter bro.
Station i södra delen av Borås tätort
på bro, övergår i tunnlar och broar,
avslutar i tunnel ut ur
utredningsområdetområdet.
Korridorens norra del ansluter till
Kust till kustbanan vid utgång från
Borås.

Små negativa konsekvenser

Måttlig känslighet
eftersom en stor del kan
gå i tunnel och ej
påverkar tredje man, bra
passagemöjligheter vid
stationsläge. I de lägen
banan går i markplan går
den i utkant av tätorten,
men norra delen gränsar
mot Gånghester.

Liten effekt eftersom
skydd och separering av
banor enligt gällande
krav kommer att införas
för att förhindra
exponering. Ballastfritt
spår förhindrar att ballast
dras upp.

Liten effekt eftersom
stängsling utefter hela
banan och
passagemöjligheter
förutsätts.
Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttlig effekt eftersom det är svårt att införa skydd
mot farligt godsolyckor. Banan klarar krav enligt
TSS för höga flöden i Viskan men det kan bli
problem med nivåer enligt ”beräknat Högsta Flöde”
(BHF). Detta har dock en beräknad återkomsttid
på 10 000 år.
Måttlig känslighet på grund av växlar på bro och i
tunnel. Norra delen av korridoren gränsar till väg
40 där farligt gods transporteras, olycka där kan
påverka höghastighetsbanan. Vid passage av
Viskan passeras områden med stabilitetszon 2.
Stabilitet ska utredas vidare i nästa skede.
Korsning Viskan på bro cirka +145. Beräknat
högsta flöde (BHF) ligger på cirka +132, bedöms
ej vara problem.
Måttlig effekt eftersom åtkomst för service och
underhåll kommer att säkerställas, men svårt att
helt kompensera för förläggning under mark.

Måttlig känslighet på grund av växlar på bro och i
tunnel. Vid passage av Viskan passeras områden
med stabilitetszon 2. Stabilitet utreds vidare i nästa
skede.
Korsning Viskan på bro cirka +140. Beräknat
högsta flöde (BHF) ligger på cirka +132, bedöms
ej vara problem.
Lillåns BHF ligger på ca +175 och bana ligger på
cirka +193, bedöms därmed ej vara problem.
Banan löper parallellt med Kust till kustbanan där
farligt gods transporteras, olycka där kan påverka
höghastighetsbanan.
Måttlig effekt eftersom åtkomst för service och
underhåll kommer att säkerställas, men svårt att
helt kompensera för förläggning under mark. Svårt
att anordna skydd mot farligt godspåverkan.

Måttliga negativa konsekvenser

Liten effekt eftersom möjligheter Liten effekt eftersom
att ordna åtkomst till bro
utvecklade metoder
bedöms finnas.
för säkert byggande
finns. Förutsatt att
skredrisker kan
hanteras säkert.

Hög känslighet på grund av
lång tunnel med flera växlar
och station på bro, vilket
begränsar åtkomst i händelse
av olycka.

Hög känslighet på
grund av lång tunnel
och broar.

Liten effekt eftersom
utvecklade metoder
Måttlig effekt eftersom det för
för säkert byggande
tunnlar längre än 1 km kommer finns. Förutsatt att
att finnas utrymningsmöjligheter skredrisker kan
till parallell tunnel, servicetunnel hanteras säkert.
eller motsvarande med ett
avstånd av cirka 500 meter.
Särskilda åtgärder för att kunna
säkerställa insats kommer att
behövas där dubbelspårtunnel
övergår i enkelspårstunnlar.
Hög känslighet på grund av
lång tunnel med flera växlar
och station på bro, vilket
begränsar åtkomst i händelse
av olycka.

Hög känslighet på
grund av lång tunnel
och broar.

Liten effekt eftersom
utvecklade metoder
Måttlig effekt eftersom det för
för säkert byggande
tunnlar längre än 1 km kommer finns. Förutsatt att
att finnas utrymningsmöjligheter skredrisker kan
till parallell tunnel, servicetunnel hanteras säkert.
eller motsvarande med ett
avstånd av cirka 500 meter.
Särskilda åtgärder för att kunna
säkerställa insats kommer att
behövas där dubbelspårtunnel
övergår i enkelspårstunnlar.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Liten effekt
eftersom skydd kan
anordnas.

Låg känslighet,
även om banan
eventuellt går nära
väg 40 på viss
sträcka.
Liten effekt
eftersom skydd kan
anordnas om så
krävs.
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avseende resenärer i tåg och resenärer på station påverkas negativt.
Positiva effekter med denna korridor är att påverkan på tredje man
minimeras.

Låg känslighet,
även om banan går
nära Kust till
kustbanan på viss
sträcka.
Liten effekt
eftersom skydd kan
anordnas om så
krävs.

Stora negativa konsekvenser

Figur 11.5.6.5. Sammanställning ”Känslighet- Effekt – Konsekvens” östra delen lila, ljusgrön och mörkgrön korridor.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

107

11 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖKONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

I figur 11.5.6.2 och 11.5.6.3 ges en översiktlig sammanfattning av de
konsekvensbedömningar som gjorts för korridorerna. Figurerna redovisar
de bedömningar som gjorts avseende möjliga negativa konsekvenser
för identifierade säkerhetsmål. Det ska beaktas att dessa till viss del är
baserade på antagande om spårläge varför delvis andra bedömningar kan
bli aktuella, eftersom korridorerna i vissa fall ger stor möjlighet till andra
placeringar av spåret. Detta beaktas i den samlade bedömningen.

för gul korridor även om barriäreffekten och riskerna är lägre eftersom
höghastighetstågen leds under staden. Om station läggs i upphöjt läge
minskar dessa risker.
•

De övergripande slutsatserna från dessa figurer är att:
•

Samtliga korridorer anses möjliga ur säkerhetssynpunkt, inga områden
med stor konsekvens har identifierats.

•

Flera viktiga aspekter avseende till exempel tunnellängder, station i
markläge eller upphöjt läge och närhet till farligt godsleder kan variera
inom en korridor beroende på de möjligheter som finns till olika
placeringar avseende spårläge i både plan och profil. Alltför detaljerade
slutsatser skall därför inte dras av ovanstående tabeller.

•

Ett centrumnära stationsläge i markplan i Borås med passerande
höghastighetståg (lila korridor) innebär en betydande barriär som
medför ökade risker för spårspring och olaga intrång. Detta gäller även

Korridor

Mål säkerhet

En lång tunnel under Borås med undermarkstation (röd korridor)
innebär stora utmaningar för att säkerställa möjligheter för
underhåll, utrymning i händelse av brand och räddningstjänstens
insatsmöjligheter.

Åtgärder

Generella åtgärder som kommer att genomföras utifrån regelkrav
innefattar bland annat:

•

Stängsling utmed hela banan samt övervakning för att förhindra att
personer och djur hamnar inom spårområdet.

•

Samtliga korsningar för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik utförs
som planskilda korsningar.

•

Ett trädfritt område på båda sidor om spåret för att förhindra att
fallande träd kommer i konflikt med höghastighetsbanan.

Skydd mot att annan trafik kommer i konflikt med höghastighetsbanan
där så erfordras.

•

Säkerställande av rimliga utrymnings- och insatsmöjligheter för
tunnlar och broar.

•

Servicevägar kommer att anordnas utmed banan med ett maxavstånd
mellan åtkomstpunkter på 2 km.

•

Eventuella korsningar med andra järnvägslinjer kommer att ske
planskilt.

•

Högsta tillåtna hastighet på spår som passerar intill plattform är 160
km/timme, vid högre hastigheter kommer särskilda avståndskrav att
tillämpas.

•

Dimensionering gentemot höga flöden och vattennivåer.

Tredje man

Resenärer i tåg

Resenärer på station

Ljusblå
Korridoren passerar genom den sydvästra delen
av Viared, dels i markläge och i tunnel, norra
delen av korridoren ligger nära Borås flygplats
Därefter passeras ett par broar. Efter Viared följer
en tunnel med direkt övergång till bro över Viskan.
Därefter går banan mest i markläge med passage
av broar. Stationsläge söder om Borås tätort och
öster om Borås går korridoren upp mot väg 40.

Låg känslighet på grund
av måttligt glesbebyggda områden,
tunnel eller bro påverkar
ej tredje man.

Måttlig känslighet.
Tunnlar av
begränsade längder
samt lång bro, men
station i markläge.

Liten effekt eftersom
stängsling utefter hela
banan och
passagemöjligheter
förutsätts.

Liten effekt på grund
av hög säkerhet i
tunnlar.

Hög känslighet på grund av Låg känslighet på grund av att inga Låg känslighet på grund av
växlar läggs på bro eller i tunnel,
korta tunnlar, bana
passerande
höghastighetståg vid station. banan passerar Viskan på hög höjd, huvudsakligen i markläge,
ligger ej parallellt med farligt
station i markläge.
Liten effekt eftersom skydd
godsleder.
Liten effekt eftersom
och separering av banor
åtkomst till banan bedöms
enligt gällande krav kommer Liten effekt eftersom åtkomst till
att införas för att förhindra
banan för service bedöms enkelt att enkelt att anordna.
exponering. Ballastfritt spår
anordna. Skydd mot omgivande
förhindrar att ballast dras
trafik kan anordnas där så krävs.
upp.

Mörkblå
Korridoren passerar genom den sydvästra delen
av Viared, norra delen av korridoren ligger över
Borås flygplats. Därefter går banan omväxlande i
markläge och på broar.
Stationsläge söder om Borås och ut ur Borås går
korridoren söder om Kust till kustbanan.

Låg känslighet på grund
av måttligt glesbebyggda områden,
tunnel eller bro påverkar
ej tredje man.

Måttlig känslighet på
grund av tunnel och
broar, men station i
markläge.

Små negativa konsekvenser

Liten effekt eftersom
stängsling utefter hela
banan och
passagemöjligheter
förutsätts.

Liten effekt på grund
av hög säkerhet i
tunnlar.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Hög känslighet på grund av
passerande
höghastighetståg vid station.
Liten effekt eftersom skydd
och separering av banor
enligt gällande krav kommer
att införas för att förhindra
exponering. Ballastfritt spår
förhindrar att ballast dras
upp.

Måttliga negativa konsekvenser

Figur 11.5.6.6. Sammanställning ”Känslighet- Effekt – Konsekvens” östra delen ljusblå och mörkblå korridor.
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Robusthet

Räddningstjänst

Låg känslighet på grund av inga
växlar på bro eller tunnel, passerar
Viskan på hög höjd, ligger ej
parallellt med farligt godsleder.
Liten effekt eftersom åtkomst till
banan för service bedöms enkelt att
anordna. Skydd mot omgivande
trafik kan anordnas där så krävs.

Låg känslighet, station i
markläge.
Liten effekt eftersom
åtkomst kan anordnas.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Byggskede arbetsmiljö

Samhällsfunktioner

Måttlig känslighet på
grund av tunnel och
broar.

Låg känslighet, ingen
parallellförläggning
med andra viktiga
transportleder. Inga
andra väsentliga
samhällsfunktioner
berörs.

Måttlig effekt eftersom
utvecklade metoder för
säkert byggande finns.
Förutsatt att skredrisker
kan hanteras säkert,
Liten effekt eftersom
skydd kan anordnas
men korridoren
passerar en stor deponi. om så krävs.
Arbete i deponi innebär
särskilda
arbetsmiljörisker.
Måttlig känslighet på
grund av tunnlar och
broar.

Låg känslighet, ingen
parallellförläggning
med andra viktiga
transportleder. Inga
andra väsentliga
samhällsfunktioner
berörs.

Måttlig effekt eftersom
utvecklade metoder för
säkert byggande finns.
Förutsatt att skredrisker
kan hanteras säkert,
Liten effekt eftersom
men korridoren
skydd kan anordnas
passerar en stor deponi. om så krävs.
Arbete i deponi innebär
särskilda
arbetsmiljörisker.
Stora negativa konsekvenser

De områden som bedömts ha högst konsekvensklass (måttlig- stor)
kommer att erfordra särskilt omfattande studier. Detta gäller:

•

Hantering av vinterförhållanden där snöröjning ska kunna genomföras
med hänsyn till skärning, stängsling och bullerskärmar.

•

Effekt av sidvindar behöver beaktas i fortsatta studier.

•

•

Aerodynamik i tunnlar kan ställa krav på ventilationsschakt för
tryckavlastning, detta kan påverka brandscenarier och utgöra intrång i
miljön ovan tunneln.

Lila korridor östra delen: En centrumnära station i markplan med
passerande tåg i hög hastighet kommer att ställa särskilda krav
avseende passagemöjligheter, stängsling och övervakning för att ge
förutsättningar för en hög personsäkerhet för tredje man och resenärer
på station. Motsvarande fast i något lägre grad gäller för gul korridor.

•

Höghastighetsjärnväg innebär på grund av banans ”styvhet” att
kombinationer av tunnlar, skärningar och broar blir vanliga.
Säkerhetskoncept för att hantera lokala situationer måste värderas
vidare i näste skede utifrån de förutsättningar som gäller för den linje
och profil som projekteras. Funktioner som ska kunna säkerställas,
även under vinterförhållanden är självutrymning, insats från
räddningstjänst samt åtkomst för service och underhåll.

•

Störningar av radiokommunikation för flygtrafik vid passage av Borås
flygplats behöver utredas.

•

•

Stationslösningar för att säkerställa personsäkerhet vid stationer med
passerande tåg i hög hastighet måste detaljstuderas vidare.

Röd korridor: En stationslösning 60-70 meter under mark med 6 spår
kommer att ställa särskilda krav avseende utrymning och åtkomst för
att ge förutsättningar för en god säkerhet för resenärer i tåg och på
station, för räddningstjänstens insatsmöjligheter och för att säkerställa
banans robusthet.

•

Krav och metoder för att separera höghastighetsbana från annan

Korridor

Mål säkerhet

Röd
Tunnelpåslag vid Viared, nära väg 40.
Centrumnära stationsläge under mark i
Borås med 6 spår varav 4 med
perronger, fortsatt tunnel ut ur Borås,
total tunnellängd > 15 km.
Stationen måste ligga cirka 60 – 70 m
under mark på grund av
bergförhållanden.

Tredje man

Resenärer i tåg

Resenärer på station

Robusthet

Räddningstjänst

Byggskede arbetsmiljö

Samhällsfunktioner

Låg känslighet, tunnelpassage
hela vägen genom Borås.

Hög känslighet på
grund av svår och
komplicerad
utrymning i händelse
av olycka.

Måttlig känslighet eftersom
passerande tåg med hög
hastighet går i separata tunnlar
och ej berör perronger.
Passerande tåg i ”låg”
hastighet förekommer vid
perronger.

Hög känslighet på grund av många
växlar i tunnlar, både vid in- och
utfart från Borås.
Skyddad anläggning på grund av
tunnelförläggning men en olycka i
tunnel kan få mycket stora
konsekvenser ur tillgänglighetssynpunkt.

Hög känslighet på grund av
långa komplexa tunnlar.
Komplicerad insats, långa
insatsvägar.

Hög känslighet på
grund av långa och
omfattande
tunnelarbeten, stort
djup och omfattande
vertikala schakt.

Låg känslighet, inga
samhällsfunktioner
bedöms påverkas.

Liten effekt eftersom stängsling
och övervakning för att
förhindra att personer beger
sig ner i tunnlar kommer att
finnas.

Liten effekt på grund
av hög säkerhet i
tunnlar.

Brand i station kan utgöra risk
på grund av lång
utrymningsväg.
Komplicerad utrymning från
undermarkstation, men enklare
än från tunnlar.

Måttlig effekt eftersom åtkomst för
service och underhåll kommer att
säkerställas, men svårt att helt
kompensera för förläggning under
mark.

Måttlig effekt eftersom
brandsäkerhets- och
utrymningsaspekter kommer
att beaktas, men det är svårt
att helt kompensera för en
förläggning så långt under
mark.
Gul
Bibanan innebär en kombination av lila
och röd korridor, med en centrumnära
station i Borås och en höghastighetstunnel (cirka 15 km) för passerande tåg
under Borås.

Små negativa konsekvenser

Hög känslighet på grund av
passage i markläge genom
centrala Borås, stort område
som påverkas, stor
barriäreffekt.
Måttlig effekt eftersom
stängsling utefter hela banan
och passage-möjligheter
förutsätts som begränsar, men
inte eliminerar, risken.

Hög känslighet på
grund av en lång
tunnel.

Måttlig känslighet eftersom
höghastighetståg ej passerar
stationen.

Liten effekt på grund
av hög säkerhet i
tunnlar.

Liten effekt eftersom skydd
och separering av banor
förutsätts.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Låg känslighet, inga växlar i tunnlar
för höghastighetsbanan och denna
är skyddad från
omgivningspåverkan under stor del
av sträckan.
Liten effekt, även om det är en lång
tunnel så kan åtkomst säkras
genom parallell servicetunnel.

Måttliga negativa konsekvenser

Måttlig effekt eftersom
sannolikhet för olycka som
kräver stor insats är låg och
det för tunnlar längre än 1
km kommer att finnas
utrymningsmöjligheter till
parallell tunnel,
servicetunnel eller
motsvarande med ett
avstånd av cirka 500 meter
samt att säkerhetskoncept
för insats kommer att finnas.

Måttlig känslighet på grund
av lång men konventionell
dubbelspårstunnel och
station i markläge.
Måttlig effekt, eftersom det
för tunnlar längre än 1 km
kommer att finnas
utrymningsmöjligheter till
parallell tunnel,
servicetunnel eller
motsvarande med ett
avstånd av cirka 500 meter.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Måttlig effekt eftersom
utvecklade metoder för
säkert byggande finns,
men det bedöms att
detta inte helt kan
kompensera för ökade
risker.

Hög känslighet på
grund av lång tunnel.
Liten effekt eftersom
utvecklade metoder för
säkert byggande finns.

Liten effekt eftersom
skydd kan anordnas om
så krävs.
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järnväg och väg vid parallellförläggning och planskilda korsningar
behöver utvecklas vidare.

Generella åtgärder som behöver värderas vidare omfattar bland annat:

Låg känslighet, ingen
parallellförläggning med
andra viktiga
transportleder för
höghastighetsbanan.
Inga andra väsentliga
samhällsfunktioner
berörs.
Liten effekt eftersom
skydd kan anordnas om
så krävs.

Stora negativa konsekvenser

Figur 11.5.6.7. Sammanställning ”Känslighet- Effekt – Konsekvens” östra delen röd och gul korridor.
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Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för riskinventeringen framgår av tabell
11.5.6.8. För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av
fem konsekvensklasser från små till stor konsekvens. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Riskinventering
Västra delen

Mörkgrön

Lila

Låg känslighet avseende
tredje man eftersom
korridoren huvudsakligen
berör måttligt – glesbebyggda
områden. Hög känslighet
avseende resenärer på
station, robusthet och
arbetsmiljö byggskede på
grund av passerande
höghastighetståg på station,
närhet till väg 40 och tunnel.

Låg känslighet avseende
tredje man eftersom
korridoren huvudsakligen
berör måttligt – glesbebyggda
områden. Hög känslighet
avseende resenärer på
station och arbetsmiljö
byggskede på grund av
passerande höghastighetståg
på station och tunnel.

Liten effekt avseende
samtliga dessa risker
eftersom de i stor
utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.
Östra delen

Liten effekt avseende dessa
risker eftersom de i stor
utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Hög känslighet avseende
tredje man och resenärer på
station på grund av
passerande höghastighetståg
genom centrala staden.
Måttlig känslighet avseende
övriga säkerhetsmål.

Hög känslighet avseende
resenärer på station,
räddningstjänst och
arbetsmiljö byggskede på
grund av lång tunnel och
passerande höghastighetståg
på station. Låg till måttlig
känslighet avseende övriga
säkerhetsmål.

Hög känslighet avseende
Låg känslighet avseende
resenärer på station,
tredje man, robusthet,
räddningstjänst och
räddningstjänst och
arbetsmiljö byggskede på
samhällsfunktioner eftersom
grund av lång tunnel och
korridoren till stor del går i
passerande höghastighetståg markläge och berör måttligt
på station. Låg till måttlig
– glesbebyggda områden.
känslighet avseende övriga
Hög känslighet avseende
säkerhetsmål.
resenärer på station på grund
av passerande
Liten till måttlig effekt
höghastighetståg på station.
avseende risker för resenärer
på station, räddningstjänst
Liten effekt av denna risk
och arbetsmiljö byggskede
eftersom den i stor
eftersom dessa i viss
utsträckning kan hanteras
utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed
Konsekvenserna blir därmed små-måttliga.
måttliga.

Liten till måttlig effekt
avseende risker för tredje
man och resenärer på station
eftersom dessa i viss
utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Liten till måttlig effekt
avseende risker för resenärer
på station, räddningstjänst
och arbetsmiljö byggskede
eftersom dessa i viss
utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.5.6.8.. Samlad bedömning av riskinventering.
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Mörkblå

Röd

Gul

Låg känslighet avseende
tredje man, robusthet och
samhällsfunktioner eftersom
korridoren till stor del berör
måttligt – glesbebyggda
områden. Hög känslighet
avseende resenärer i tåg och
på station samt arbetsmiljö
byggskede på grund av
passerande höghastighetståg
på station och tunnlar.

Hög känslighet avseende
resenärer, robusthet,
räddningstjänst och
arbetsmiljö byggskede på
grund av lång tunnel med
komplexa utrymnings- och
insatskoncept. Låg till måttlig
känslighet avseende övriga
säkerhetsmål.

Hög känslighet avseende
tredje man, resenärer och
arbetsmiljö byggskede på
grund av passerande tåg
genom centrala staden och
lång tunnel. Låg till måttlig
känslighet avseende övriga
säkerhetsmål.

Liten till måttlig effekt
avseende risker för resenärer,
Liten effekt av samtliga dessa robusthet, räddningstjänst
risker eftersom de i stor
och arbetsmiljö byggskede
utsträckning kan hanteras
eftersom dessa i viss
genom tekniska åtgärder.
utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Liten till måttlig effekt
avseende risker för tredje
man, resenärer och
arbetsmiljö byggskede
eftersom dessa i viss
utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Stora negativa konsekvenser

Socialstyrelsen gav år 2005 ut ett meddelandeblad ”Elektromagnetiska
fält från kraftledningar”. Meddelandebladet har tagits fram i samråd med
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut.

Elektriska och magnetiska fält uppstår kring elektrisk utrustning,
maskiner och anläggningar. Det gemensamma namnet för dessa fält är
elektromagnetiska fält (EMF).

I meddelandebladet står:

Elförsörjning av tåg sker via kontaktledningar och ett magnetfält skapas
runt kontaktledningen, se figur 11.5.7.1. Magnetfältet är svagt när det
inte är något tåg i närheten men ökar när tåget passerar, varar några
minuter, och är starkast närmast kontaktledningen. Strömstyrkan i
kontaktledningarna är beroende av effektuttaget. Vid 200 A ges upphov
till lågfrekventa magnetfält rakt under kontaktledningen med styrkan 30
μT utifrån dagens tågtyper. Fältets styrka avtar sedan mycket snabbt med
avståndet och tio meter från järnvägsspåret, i samband med tågpassage, är
styrkan cirka 5 μT, se figur 11.5.7.2.

Figur 11.5.7.1. Magnetfält runt tåg (Banverket
2003).

I Sverige finns för närvarande inga tvingande gränsvärden för lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält. Däremot finns flera rekommendationer.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har gett ut ”allmänna råd” (SSMFS
2008:18) för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, vilka
bygger på Europarådets rekommendation från den 12 juli 1999, om
allmänhetens exponering för fält med frekvenser mellan 0 och 300 GHz.
De nivåer som SSM rekommenderar är de som ICNIRP (International
Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, 1998) har givit ut riktlinjer för exponeringen för elektromagnetiska fält inom frekvensområdet
0 - 300 GHz. ICNIRP har infört något som kallas referensvärden. För
tågfrekvensen 16 2/3 Hz är referensvärdet för magnetiska fält 1500 µT för
arbetsexponering och 300 µT för allmänhetens exponering. Dessa nivåer
avser takvärden. Exponeringarna från tågtrafiken ligger, med betryggande
marginal, under dessa värden varför det inte är något problem att
uppfylla SSM och ICNIRPs krav. SSM:s rekommendationer ger ett tak för
kortvariga exponeringar för att undvika akuta hälsoeffekter.
Det finns forskning som tyder på att det även skulle kunna finnas
långsiktiga hälsoeffekter som barnleukemi. För att skydda mot dessa
eventuella långsiktiga effekter utarbetade fem myndigheter år 1996
”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare”. De fem myndigheterna
var Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Statens strålskyddsinstitut.
Myndigheterna rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:
”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till
rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att
reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i
den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader
bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera
dessa så att exponeringen begränsas. Det övergripande syftet med
försiktighetsprincipen är att på sikt reducera exponeringen för
magnetfält i vår omgivning för att minska risken att människor
eventuellt kan skadas.”

”Under 2001 gjordes en omfattande genomgång av de epidemiologiska
forskningsrapporter som då fanns. Resultaten från genomgången
tyder på att man kan se en viss ökning av leukemirisken hos
befolkningsgrupper som exponeras för magnetiska fält på 0,4 µT eller
mer (avser långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder).
Däremot ser man ingen riskökning under 0,4 µT. Det finns inte någon
känd mekanism som skulle kunna förklara hur exponering för så svaga
och lågfrekventa fält skulle kunna påverka risken för sjukdom.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget
för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. Det beror bland annat på att
det saknas en biologisk förklaringsmodell för påverkan på cancerrisken.”
Det är stor skillnad på nivåerna som avses i försiktighetsprincipen och
diskuteras i socialstyrelsens meddelandeblad och nivån 300 µT som finns
i SSM:s rekommendation. Det bör observeras att 300 µT är ett takvärde
medan nivåerna i försiktighetsprincipen avser årsmedelvärden.
Trafikverket ansluter sig till Myndigheternas försiktighetsprincip.
Trafikverket har liksom i Myndigheternas försiktighetsprincip inte
fastslagit någon absolut nivå. Olika fall måste bedömas ur sina
förutsättningar. Åtgärder för att reducera fälten måste vägas mot nivåerna
och kostnaderna för åtgärderna. Liksom i försiktighetsprincipen är
ambitionsnivån vid nybyggnation högre än för befintliga anläggningar.
Detta är rimligt då en åtgärd som planeras redan vid projekteringen
normalt är mer effektiv och kan genomföras till en lägre kostnad.

Påverkan, effekt och konsekvens
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11.5.7 Elektromagnetiska fält
Förutsättningar

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte skilja sig från nuläget med avseende på
människors eventuella exponering för elektromagnetiska fält.

Utbyggnadsalternativ

Några beräkningar av elektromagnetiska fält har inte genomförts då det
finns många osäkra variabler i en lokaliseringsutredning att beräkningarna
ger mycket lite i detta skede. I samtliga korridorer bedöms de bostadshus
som skulle kunna komma att utsättas för magnetfält som starkt kan anses
avvika från det normala bli föremål för inlösen av andra anledningar.
Dessa byggnader redovisas i början av avsnitt 11.5. Exponering för
elektromagnetiska fält anses därmed inte vara alternativskiljande som
enskild faktor.
I nästa skede bör beräkningar genomföras för att säkerställa att människor
inte utsätts för nivåer som starkt avviker från det normala i den aktuella
miljön.

Figur 11.5.7.2. Magnetfält runt järnväg (Banverket 2003).
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11.5.8 Luftkvalitet
Förutsättningar
Kommuner med över 250 000 invånare ska kontrollera att
miljökvalitetsnormer för utomhusluft uppfylls inom sin kommun. Detta
gäller även för andra områden där det kan antas att miljökvalitetsnormer
kan komma att överskridas (Luft i Väst 2015). Nedan redovisas
luftkvaliteten i Bollebygds kommun och Borås Stad.

Bollebygd

Vinterhalvåret 2002-2003 utförde Luft i Väst mätningar av kvävedioxid
i kommunen. Resultaten visar att halten kvävedioxid inte överskred
miljökvalitetsnormerna. Mätningar på samma sträcka 2010 visar att inga
överskridande av miljökvalitetsnormer har skett.
Mätning av bensen under vinterhalvåret 2003-2004 visar att inga
överskridande av miljökvalitetsnormer har skett.
Halten partiklar har mätts med passiv mätmetod och visar att inga
överskridande av miljökvalitetsnormer har skett under vinterhalvåret
2006-2007.

Borås

Borås Stad deltar i Luft i Väst mätningar och har sedan 1988 mätt
luftföroreningar kontinuerligt. Parametrar som mätts är kvävedioxid,
svaveldioxid och ozon. Borås Stad mäter även i egen regi sedan
halvårsskiftet 2007 bensen och sedan år 2008 även partiklar - PM10.

Resultaten från årsmedelvärdet av kväveoxid mellan 1998-2004 visar inga
överskridande av miljökvalitetsnormer för kvävedioxider. Sedan starten
1988, har halten av kväveoxider haft en nedåtgående trend.
Svaveldioxid har sedan starten 1988, haft en nedåtgående trend. Halten
svaveldioxid har inte haft några överskridande av miljökvalitetsnormer.
För halten ozon kan man sedan starten 1988 se en ökning och stigande
trend, dock inga överskridande av miljökvalitetsnormer.
För parametrarna bensen och PM10 är inga trendlinjer gjorda. Vad det
gäller PM10 så uppmättes högst halt vid starten av mätningarna, för att
året därefter uppmäta den lägsta halten. Därefter har en stigande trend av
PM10 noterats. Inga överskridande av miljökvalitetsnormer har skett under
mätperioden. Halten bensen har sedan starten 2007 legat relativt konstant.
Inga överskridande av årsmedelvärdet av miljökvalitetsnormer avseende
bensen har skett.

Påverkan, effekt och konsekvens
För lokal luftkvalitet används följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av känslighet
Hög känslighet - Områden med tät bostadsbebyggelse med en
stor mängd bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig
verksamhet förekommer i hög utsträckning.
Måttlig känslighet - Områden med bostadsbebyggelse med en
medelstor mängd bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig
verksamhet förekommer i begränsad utsträckning.
Låg känslighet - Områden med få bosatta. Vårdlokaler, skolor, förskolor
och annan känslig verksamhet förekommer inte. Platser där personer
vistas kortvarigt (exempelvis stationsutrymmen) kan också bedömas som
miljöer med låg känslighet.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår när föreslagen åtgärd medför att
miljökvalitetsnorm dygnsmedelvärde för NO2 eller PM10 överskrids.
Måttlig effekt - Måttligt negativ effekt uppstår när föreslagen åtgärd
medför att NUT (Nedre UtvärderingsTröskel) överskrids för NO2 eller PM10.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår när föreslagen åtgärd medför
att halterna NO2 eller PM10 ökar jämfört med nuläget, dock inte så att NUT
överskrids.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär små förändringar jämfört med dagens situation.
Antalet resande med bil kan förväntas öka eftersom kollektivtrafiken
inte är konkurrenskraftig nog. I och med detta kan en något försämrad
luftkvalitet fås framför allt kring väg 40, men även inne i Bollebygd och
Borås. Detta beror dock på vilka drivmedel som kommer att nyttjas. De
ursprungliga halterna är dock så låga att inga miljökvalitetsnormer riskerar
att överskridas.

Utbyggnadsalternativ

Tåg är ur luftkvalitetssynpunkt ett bra transportmedel. Överföring
till tågtrafik från andra transportslag ger generellt en positiv effekt på
luftkvaliteten.

Västra delen
Mörkgrön korridor
En järnväg inom mörkgrön korridor kommer inledningsvis kunna
medföra konsekvenser som ökad halt luftföroreningar lokalt i Bollebygds
kommun. Detta på grund av att stationen kommer att ligga utanför
centrala Bollebygd, vilket skulle kunna bli att fler pendlare använder bil
för att ta sig till stationen. Konsekvensen av den ökade biltrafiken bedöms
ge marginell påverkan på luftkvaliteten och inga halter som skulle komma
att överskrida miljökvalitetsnormerna. Bollebygds kommun har planer på
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att etablera ett bostadsområde kring planerad station, vilket skulle kunna
resultera i bättre anslutningar mellan befintligt och nytt centrum avseende
gång- och cykelvägar, vilket på sikt möjligtvis skulle kunna leda till att fler
väljer gång- och cykelväg till stationen istället för att ta bilen. Långsiktigt
bedöms konsekvensen av järnvägen bli positiv avseende luftkvaliteten.
På sträckan mellan Bollebygd och Viared bedöms halten luftföroreningar,
till följd av järnvägen, bli oförändrad. Korridoren bedöms därmed få små
negativa konsekvenser.

Lila korridor
Lila korridor kommer få samma effekter och konsekvenser som mörkgrön
korridor. För omfattning av konsekvenser hänvisas till mörkgrön korridor.
Lila korridor förväntas ge små negativa konsekvenser och inte påverka
miljökvalitetsnormerna avseende luftkvaliteten, till följd av järnvägen.

Östra delen
Lila korridor
Ett centrumnära stationsläge ger goda förutsättningar för ett ökat resande
med järnväg. Detta kan resultera i ett överförande av pendling från bil
och buss till järnväg, vilket leder till bättre luftkvalitet. Lila korridor
förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för luftkvaliteten, till
följd av järnvägen, vilket innebär att miljökvalitetsnormer inte kommer
att överskridas. Lokalt kan exempelvis bullerskydd påverka luftkvaliteten
negativt. I centrala Borås bör studier av dessa genomföras i nästa skede.
Sammantaget bedöms korridoren få måttliga negativa konsekvenser,
bedömningen baseras på antal boende inom korridoren.

Ljusgrön korridor
Ljusgrön korridor bedöms få likartade effekter och konsekvenser som lila
korridor. Omfattningen av konsekvenser hänvisas till lila korridor.

Mörkgrön korridor
Mörkgrön korridor bedöms få likartade effekter och konsekvenser som lila
korridor. Omfattningen av konsekvenser hänvisas till lila korridor.

Ljusblå korridor
Planerad station är placerad utanför centrala Borås. Hur resenärer
väljer att ta sig till och från stationen är beroende av bland annat hur
kollektivtrafiken kopplar samman befintlig och ny station, hur busslinjer
dras samt hur utbyggnaden av Borås Stad påverkas av ett stationsläge
söder om Borås tätort. Eftersom osäkerheterna är så pass stora går det
inte att säga något tillförlitligt om hur luftkvaliteten kommer att påverkas.
Påverkan på luftkvaliteten förväntas dock inte vara i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna, till följd av järnvägen, riskerar att överskridas.
Ljusblå korridor bedöms medföra små negativa konsekvenser med
avseende på luftkvalitet.

Gul korridor

Mörkblå korridor bedöms få likartade effekter och konsekvenser som
ljusblå korridor. Omfattningen av konsekvenser hänvisas till ljusblå
korridor.

Söder om Viareds verksamhetsområde gäller samma konsekvenser som
för röd korridor. Konsekvenser för denna sträcka hänvisas till avsnittet
för röd korridor. Vad avser ett centrumnära stationsläge och påverkan på
luftkvaliteten i Borås är konsekvenserna för gul korridor desamma som för
lila korridor. Passagen ut ur Borås förväntas gå i tunnel likt röd korridor.
Konsekvenser för denna sträcka hänvisas till röd korridor.

Röd korridor
Vad avser ett centrumnära stationsläge och påverkan på luftkvaliteten i
Borås är konsekvenserna i röd korridor desamma som för lila korridor.
Effekten av att förlägga en järnväg i tunnel är att halten partiklar, vid
exempelvis stationsområden, blir högre än om järnvägen skulle förläggas
ovan mark. Partiklar från tåg uppkommer främst genom inbromsning
eller slitage av hjul och räl. Konsekvensen av detta skulle komma att bli
att människor utsätts för en högre halt partiklar vid stationsområden
under mark i jämförelse mot stationsområde ovan mark. I tunnlar
för spårbunden trafik gäller inte dagens miljökvalitetsnormer. Röd
korridor bedöms inte ge några negativa konsekvenser eller påverka
miljökvalitetsnormerna för luftkvaliteten, till följd av järnvägen, ovan
mark. Dock måste luftkvaliteten vid stationen säkerställas i kommande
skede.
Röd korridor medför små negativa konsekvenser för luftkvaliteten.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för luftkvalitet framgår av tabell
11.5.8.1. För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Sammantaget bedöms gul korridor medföra måttliga negativa
konsekvenser och inga halter som riskerar att överskrida
miljökvalitetsnormerna avseende luftkvalitet.

Åtgärder
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna för de
korridorer som innebär måttlig konsekvens eller högre. Lila, ljusgrön,
mörkgrön och gul korridor i östra delen, bedöms få måttlig negativ
konsekvens, trots att bedömning görs att halten luftföroreningar inte
överstiger dagens situation, till följd av järnvägen. Bedömningen är
baserad på antal boende inom korridoren. I Nästa skede bör detaljstudier
genomföras för att säkerställa att exempelvis bullerskydd inte orsakar
lokalt sämre luftkvalitet i Borås.

Luftkvalitet
Västra delen

Östra delen

Små negativa konsekvenser

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Korridoren passerar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger hög känslighet.

Korridoren passerar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger hög känslighet.

Korridoren passerar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger hög känslighet.

Korridoren passerar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Korridoren passerar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Korridoren passerar områden
med få bosatta, vilket ger en
låg känslighet.

Korridoren passerar områden
med tät bostadsbebyggelse,
vilket ger hög känslighet.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Inga halter av luftföroreningar
bedöms överstiga dagens
värde till följd av järnvägen,
vilket ger en liten effekt.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Måttliga-stora negativa konsekvenser
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Mörkblå korridor

Stora negativa konsekvenser

Tabell 11.5.8.1. Samlad bedömning för luftkvalitet.
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11.6 Förorenade områden
Förutsättningar
En sammanställning av föroreningssituationen inom utredningsområdet
har genomförts och PM Förorenade områden upprättats, se bilaga 6 till
miljökonsekvensbeskrivningen. Följande text är en sammanfattning och
för en mer ingående beskrivning hänvisas till bilagan.
Med förorenade områden avses områden där mark, grundvatten, ytvatten,
sediment eller byggnader är förorenade, eller misstänks vara förorenade,
av något miljö- eller hälsoskadligt ämne eller förening och där halterna av
ämnet eller föreningen är så höga att de kan innebära en risk för miljön
och människors hälsa. Orsaken till föroreningarna kan oftast kopplas till
tidigare industrier eller liknande verksamhet.
Figur 11.6.1. Före detta Åkerlunds bomullspinneri.

Som en följd av miljöbalkens hänsynsregler innebär en byggnation av
en anläggning att anläggandet inte får orsaka spridning eller utspädning
av föroreningar som finns i området. Det får till följd att anläggande av
järnväg genom ett förorenat område medför ökade anläggningskostnader
då de förorenade massorna, i de allra flesta fall, behöver saneras helt
eller delvis i samband med byggnationen. Det är dock positivt ur ett
samhällsperspektiv att dessa områden saneras och ytorna nyttjas istället
för att ny mark tas i anspråk.
Geologin, främst de kvartära avlagringarna, men också föroreningens art,
har betydelse för hur en förorening sprids. Leror är oftast täta och skyddar
mot föroreningsspridning i vertikalled. Ett undantag för lerors täthet är
klorerade lösningsmedel som är tyngre än vatten och kan tränga igenom
leran. Tillräckligt omfattande lerlager täta nog för att utgöra barriär mot
föroreningar finns endast vid Bollebygd, se avsnitt Geologi 10.1. Mindre
leravlagringar finns även vid Viskan.
Figur 11.6.2. Byggnader i anslutning till Viskan.

Figur 11.6.3. Befintlig järnväg i Borås med tillhörande bangård i
bakgrunden.
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Mål kring förorenade massor finns formulerade inom miljömålet
”Giftfri miljö”, se avsnitt miljökvalitetsmål. Vid bedömning av ett objekt
eller föroreningsområde ska, förutom allvarlighet för hälsa och miljö,
aspekten om hur en förorening kan fördyra projektet i uppförandeskedet
beaktas. Det vill säga en bedömning ska göras om hur kostnadsdrivande
föroreningen kan komma att bli för projektet.

Området mellan Bollebygd och Borås yttre områden består främst av
naturmark. Möjliga förorenade områden finns dock sannolikt utmed
befintlig järnväg, större vägar som väg 40, väg 27 och väg 41. Dessa har
dock inte identifierats i samband med denna lokaliseringsutredning.
Sammanställningen har koncentrerats till Borås där Borås centralstation,
befintlig järnväg med tillhörande bangård och närområdet har ägnats mest
uppmärksamhet.
Borås har ett stort antal så kallade MIFO-objekt. MIFO står för Metodik
för Inventering av Förorenade Områden och metoden har tagits fram av
Naturvårdsverket (Rapport 4918). Utifrån MIFO kartläggs och klassas
förorenade områden. I figur 11.6.4 och 11.6.5 redovisas MIFO-objekt
indelade i grupper där tätheten mellan objekten, naturliga avgränsningar
som motorväg och vattendrag med mera har utgjort gräns för
objektsgrupperna. Varje grupp kan innehålla flera riskklasser.
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Borås tätort är delvis uppbyggt på utfyllnadsområden där bland annat
småsjöar och Viskans tidigare lopp fyllts ut. Detaljerna kring utfyllnaderna
är knapphändiga och till största delen helt okända. I samband med
schaktarbeten påträffas då och då dessa utfyllnadsområden. Det går
inte att utesluta att en del av det material som nyttjats för utfyllnaderna
utgörs av avfall från rivningar samt olika industriprocesser, vilka skulle
kunna komma att påträffas vid anläggandet av den nya järnvägen. Då
utfyllnadernas omfattning, med vad eller var utfyllnad skett inte är känt
har detta betraktats som en osäkerhetsfaktor vid konsekvensanalysen.
Borås har en lång historia som textilcentrum och är känd för sin historiskt
stora textilindustri, se figur 11.6.1. Inom hela staden, men främst längs
Viskan, se figur 11.6.2, har det funnits industrier som till exempel färgerier,
garverier och tvätterier. Det har också funnits gjuterier, verkstäder med
mera. Dessa verksamheter har genererat föroreningar som trikloretylen,
halogenerade lösningsmedel, bensin med mera. Utsläpp från dessa typer
av verksamheter utgör oftast källan till de föroreningar som påträffas
inom Borås tätort och i Viskans sediment. Det uppskattas att det, utöver
Viskans sediment, finns flera hundra mindre områden med olika typer av
föroreningar som kan behöva någon form av efterbehandling inom staden.
Inom Borås påträffas ibland klorerade lösningsmedel. Källan tros vara de
gamla industriområdena som ligger eller låg centralt i Borås och där det
var mycket vanligt med kemtvättar.
Söder om Borås ligger Gässlösa deponi. Deponin var i drift mellan år
1934 och 1994 och är nu nedlagd. Deponin består av hushållsavfall och
industriavfall, även farligt avfall.
Naturliga föroreningar med förhöjda bakgrundhalter har inte observerats i
detta skede.

Påverkan, effekt och konsekvens
För förorenade områden används följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av känslighet
Hög känslighet - Områden med stora, alternativt mycket farliga (hög
eller mycket hög farlighet enligt Naturvårdsverkets rapport 4918), eller
spridningsbenägna föroreningsvolymer. Områden med genomsläppliga
jordar eller mindre än 200 meter till skyddsvärt grundvatten eller ytvatten.
Måttlig känslighet - Områden med medelstora, alternativt måttligt
farliga (Naturvårdsverkets rapport 4918) eller måttligt spridningsbenägna
föroreningsvolymer. Områden med medelgenomsläppliga till
genomsläppliga jordar eller minst 200 meter till närmaste skyddsvärda
grundvatten eller ytvatten.
Låg känslighet - Områden med små föroreningsvolymer alternativt
föroreningsvolymer med låg farlighet (enligt Naturvårdsverkets rapport
4918) eller liten spridningsbenägenhet. Områden med täta jordarter eller
långt till närmaste skyddsvärda grundvatten eller ytvatten.

Stor effekt - Stor negativ effekt uppstår om saneringsåtgärder med en
kostnad på mer än 10 miljoner kronor krävs, alternativt är en framtida
sanering av området ej möjlig efter utförda anläggningsarbeten.
Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår saneringsåtgärder med
en kostnad på mer än 2 miljoner, men mindre än 10 miljoner, kronor
krävs, alternativt är en framtida sanering av området efter utförda
anläggningsarbeten endast möjliga med omfattande tillkommande
kostnader och åtgärder.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om saneringsåtgärder
med en saneringskostnad under 2 miljoner kronor, alternativt så
kan saneringsåtgärder efter utförda anläggningsarbeten utföras utan
tillkommande kostnader och åtgärder.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att områdets känslighet förblir oförändrad.

Ett antal gemensamma förhållanden i nollalternativet gäller för en stor
andel av de förorenade områdena. Gemensamt är att:
•

Förorening finns kvar för eftervärlden att hantera.

•

Markanvändningen för ett förorenat område är begränsad.

•

Risk finns att spridning av föroreningarna sker kontinuerligt och
orsakar att problemställningen i framtiden blir större än idag.

•

Föroreningar fortsätter att utgöra ett hot mot vattentäkter i närheten.

•

Spridning kan ske till akvatiska miljöer och hota vattenlevande
organismer.

•

Kostnader för att arbeta i förorenade områden undviks.

Utbyggnadsalternativ

Enligt miljöbalkens hänsynsregler får en åtgärd inte förvärra en förorening.
Detta innebär att utbyggnadsalternativen resulterar i densamma, eller
en förbättrad, situation efter genomförd byggnation i jämförelse med
nollalternativet. Däremot medför byggnation i förorenade områden
kostnader för projektet.

Vid alla utbyggnadsalternativen som berör förorenade områden antas
att arbeten i förorenad jord eller vatten kommer att krävas. Med det
följer lagkrav som skall följas vid hantering av förorenad jord eller
vatten. Vid all saneringsverksamhet som hanterar förorenad jord skall
en saneringsanmälan upprättas. Förorenade massor som tas upp skall
transporteras med godkänd transportör till godkänd mottagare.
I områden som är förorenade kan det under gynnsamma omständigheter
finnas möjlighet att undvika schaktsanering och istället genomföra en
sanering på plats, utan att flytta massor, en så kallad in-situsanering. En
förutsättning för en sanering på plats är att det är lättflyktiga ämnen som
till exempel trikloretylen som är föroreningen. Andra förutsättningar är till
exempel markens genomsläpplighet och grundvattennivå. Även metaller
kan saneras på plats men förutsättningarna för en sådan sanering bedöms
alltför dåliga för att kunna tillämpas i ett järnvägsprojekt.

Att passera och bygga på förorenad mark kan vara kostsamt, men ur ett
miljöperspektiv bra. Föroreningar saneras och nya markområden behöver
inte tas i anspråk som skulle kunna användas till andra ändamål, där
kraven på markanvändningen är högre än för infrastrukturprojekt.
I beskrivningen som följer nedan antas att det mest sannolika alternativet
för hantering av förorenade områden som järnvägen behöver anläggas i
genomförs. Där det finns en möjlighet till efterbehandling på plats nämns
den.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Korridorerna saknar kända förorenade områden av nämnvärd betydelse
för projektet. Dock gäller generellt att utmed större vägar kan finnas
förhöjda halter av föroreningar. Korridoren bedöms medföra små negativa
konsekvenser.

Lila korridor
Lila korridor har liknande problematik vad gäller föroreningar som
mörkgrön korridor. För konsekvenser för lila korridor hänvisas till
avsnittet om mörkgrön korridor. Korridoren bedöms medföra små
negativa konsekvenser.

För metallföroreningar beror spridningsrisken mer på föroreningens läge
i förhållande till grundvattnets kemi och nivå. För föroreningar i sediment
innebär en obehandlad förorening att det finns en risk för okontrollerad
spridning på grund av vattendragens varierande flöden. Vid arbete i
skogsmark kan kvicksilver som finns naturligt lagrat i marken utlakas och
spridas vidare.
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Kriterier för bedömning av effekt

Nollalternativet innebär att förorenade områden som sammannfaller med
kommunens utbyggnadsområden kommer att saneras och åtgärdas efter
ändamålet med marken. Områden som berörs är framför allt områden i
centrala Borås.
Gemensamt för regionen är dess historiska anknytning till textilindustrin.
Dessa verksamheter har genererat föroreningar som trikloretylen,
halogenerade lösningsmedel, bensin med mera. Nollalternativet för dessa
typer av föroreningar innebär att en förorening som idag saknas kännedom
om kan orsaka skador i framtiden. Det kan vara skador på vattentäkter
eller att förorening når känsliga växter och djur. Det finns i nollalternativet
för dessa typer av föroreningar alltså en risk för framtida skador. Det ska
dock betonas att detta inte är kopplat till järnvägsprojektet.

Figur 11.6.4. Lila korridors ungefärliga utbredning förbi befintlig station i Borås.
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Pilhem

föroreningssituationen. I figur 11.6.4 ses lila korridors utbredning förbi
befintlig station i Borås.
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Från Bergsäter, förbi Hulta och Trandared, till Svensgärde förutsätts
järnvägen förläggas i tunnel. Någon konsekvenser för projektet av de
föroreningar som finns inom område 21, 22 och 23 förväntas inte. I
område 4 har det funnits en kemtvätt och klorerade lösningsmedel
har sannolikt hanterats här. För eventuella konsekvenser av klorerade
lösningsmedel vid tunnel se avsnitt om område 14 ovan.

I område 10 har det bedrivits kemtvätt och drivmedel har hanterats. Den
stora mängden olika verksamheter, kemtvättar samt närhenten till Lillån
gör att området bedöms ha hög känslighet. Schaktsanering bedöms vara
den mest sannolika behandlingsmetoden. Det kan finnas möjlighet till
att installera utrustning för att möjliggöra behandling av den eventuellt
förorenade marken på plats. Kostnaderna för en sanering bedöms som hög.

Område 24 vid Svensgärde ligger helt inom korridoren. Här finns
verkstadsindustri som hanterar klorerade lösningsmedel samt
verksamheter som hanterat drivmedel. Ett mindre vattendrag, Kransån,
finns i närheten av området. Djupare utredningar saknas kring de flertal
verksamheter som finns i området. Områdets känslighet bedöms till
måttlig. Schaktsanering bedöms som mest sannolikt. Osäkerheter i
föroreningssituationen gör att bedömningen blir att kostnaderna kan bli
upp till måttliga.

Merparten av område 11 vid Hedvigsborg ligger inom korridoren. Här
har kemtvätt och grafisk industri bedrivits. Området ligger nära Lillån
och bedöms ha måttlig känslighet. Schaktsanering bedöms vara den
mest sannolika behandlingsmetoden. Det kan finnas möjlighet till att
installera utrustning för att möjliggöra behandling av den eventuellt
förorenade marken på plats. Osäkerheter i föroreningssituationen gör att
bedömningen är att kostnaderna kan bli måttliga.

Ljusgrön korridor har många objekt med måttlig känslighet. Antalet gör
att bedömningen innebär måttlig-stor negativ konsekvens för förorenade
områden.

Mörkgrön korridor
Inom mörkgrön korridor finns åtta områden som var och ett består av ett
antal potentiella förorenade områden.
Om järnvägen förläggs norr om väg 40 förutsätts järnvägen förläggas i
tunnel. Den södra halvan av område 14 skulle då passeras i tunnel. Se
ljusgrön korridor för information om området och konsekvenser. Halva
område 7 och 8 ligger inom korridoren. Se lila korridor för information
om områdena och konsekvenser. Merparten av område 5, Göta ligger
berörs av korridoren. Se ljusgrön korridor för information om området och
konsekvenser.

Merparten av området 12, norr om Hedvigsborg berörs av korridoren.
Närheten till Lillån och Kransån innebär att området har hög
känslighet. Här har bedrivits bilvårdsanläggning, drivmedelshantering,
tungmetallgjuterier och verkstadsindustri med klorerade lösningsmedel.
Den stora mängden olika verksamheter samt hanteringen av klorerade
lösningsmedel gör att området bedöms ha måttlig känslighet.
Schaktsanering bedöms vara den mest sannolika behandlingsmetoden.
Det kan finnas möjlighet till att installera utrustning för att möjliggöra
behandling av den eventuellt förorenade marken på plats. Osäkerheter
i föroreningssituationen medför att bedömningen är att åtgärderna kan
medföra måttliga kostnader.
I område 20 vid Gånghester har ytbehandling av trä utan doppning
genomförts. Här finns även en oljedepå och verkstad med mera.
Sannolikheten för att verksamheterna utgör eller har utgjort källa till stora
föroreningar bedöms som liten. Närheten till Lillån innebär att området
har hög känslighet. Schaktsanering bedöms mest sannolik. Sannolikt är det
ytligt liggande föroreningar som behöver omhändertas. Mängden massor

som eventuellt behöver föras bort bedöms som liten. Kostnaderna bedöms
dock som måttliga på grund av närheten till Lillån.
Mörkgrön korridor bedöms innebära måttlig-stor negativ konsekvens för
förorenade områden.

Ljusblå korridor
Inom ljusblå korridor finns fyra områden som var och ett består av ett
antal potentiella förorenade områden.
Den södra delen av Borås Flygplats, område 15, ligger i den norra delen av
korridoren. Se lila korridor för information om området och konsekvenser.
Vid Djupasjön, område 1, finns en skjutbana inom korridoren. Normalt
sett är bly hårt bundet till jordpartiklar, varför området bedöms ha låg
känslighet. Schaktsanering är den vanligaste saneringsmetoden för
skjutvallar. Eventuellt kan utsortering av projektilskrot ske. Kostnaderna
för en sanering bedöms som små. Vid Djupasjön tangeras även den
nordligaste delen av område 13, Viskan norr om Guttansjön. Här
misstänks sediment och närliggande mark vara förorenade med olja,
krom och andra tungmetaller. Eftersom Viskan och Osdals mader ligger
i en dalgång och järnvägen ska korsa dalgången kommer järnvägen att
förläggas på bro över området. Bron kommer att medföra markintrång vid
brostöd.
Korridoren omfattar merparten av område 25, Gässlösa deponi. Mängden
massor i deponin uppskattas mycket grovt till cirka 1 600 000 m³.
Överytan är täckt och deponin producerar trots detta en viss mängd
lakvatten. Deponin är försedd med luftningsrör, vilket även indikerar att
deponin genererar viss mängd gas. I dagsläget finns ingen akut känslighet
i omgivningen. Deponin bedöms därmed ha låg känslighet. Eftersom
deponin sträcker sig över merparten av korridoren skulle järnvägen med
stor sannolikhet behöver skära igenom deponin och delar av deponins
massor avlägsnas. Åtgärder för att rena vatten och andra åtgärder kommer
sannolikt behövas. Det finns utrymme att skapa ett bättre markutnyttjande
än idag genom klok exploatering av marken som deponin utgör. Det går
även att försämra möjligheterna för framtida markanvändning genom att
endast göra vad som för anläggningen tekniskt krävs. Kostnaderna för en
sanering bedöms oavsett som stora eller mycket stora.
Sammanvägt bedöms ljusblå korridor utifrån Gässlösa deponi innebära
stora negativa konsekvenser för förorenade områden.

Mörkblå korridor
Inom mörkblå korridor finns fyra områden som var och ett består av ett
antal potentiella förorenade områden.

Figur 11.6.7. Lila korridors ungefärliga utbredning in mot centrala Borås.
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Merparten av Borås Flygplats, område 15 ligger inom korridoren. Se lila
korridor för information om området och konsekvenser. Den nordligaste
delen av område 1, vid Djupasjön ligger inom korridoren. Se ljusblå
korridor för information om området och konsekvenser. Korridoren
omfattar merparten av område 25, Gässlösa deponi. Se ljusblå korridor för
information om området och konsekvenser. Område 20 vid Gånghester
ligger delvis inom korridoren. Se mörkgrön korridor för information om
området och konsekvenser. Sammanvägt bedöms mörkblå korridor utifrån

Röd korridor
Röd korridor kommer inte att passera något utpekat förorenat område
i markplan. Röd korridor kommer att passera områden där klorerade
lösningsmedel har hanterats. Klorerade lösningsmedel kan tränga
ner i bergets sprickor, igenom betong och genom lera. Detta innebär
att klorerade lösningsmedel skulle kunna tränga in i tunneln med
grundvattnet. I centrala Borås där de aktuella områdena passeras kommer
bergtunneln dock att ligga på ett sådant djup att det är mycket osannolikt
att klorerade lösningsmedel skulle kunna nå tunneln. Några kostnader för
projektet bedöms därmed inte uppstå. Röd korridor bedöms innebära små
negativa konsekvenser för förorenade områden.

Gul korridor
Från Viareds verksamhetsområde och fram till väg 27 gäller samma
konsekvenser som för röd korridor. Konsekvenser för denna sträcka
hänvisas till avsnittet för röd korridor.
Halva område 7 och hela område 8 ligger inom korridoren. Område 17
och 18 vid Norrby ligger helt inom korridoren. För konsekvenser se lila
korridor. Passagen ut ur Borås förväntas gå i tunnel likt röd korridor.

Konsekvenser för denna sträcka hänvisas till röd korridor. Gul korridor
bedöms medföra stora negativa konsekvenser, då sträckningen passerar
flertalet förorenade områden.

Åtgärder
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna för de
korridorer som innebär måttlig konsekvens eller högre.

Ljusblå korridor
För att mildra konsekvenserna för ljusblå korridor föreslås att järnvägen
förläggs under Borås flygplats alternativt söder om. Förbi Gässlösa bör
järnvägen passeras i tunnel alternativ så långt norrut som möjligt inom
korridoren. Detta för att minska ingreppet i deponin och hantering av
förorenade massor. Generellt är dock en sanering av förorenade massor
positivt i ett större perspektiv.

Mörkblå korridor
Korridoren passerar samma förorenade områden som ljusblå korridor och
hänvisas till det avsnittet.

Östra delen
Lila korridor
För att mildra konsekvenserna för lila korridor kan järnvägen förläggas
på bro i större utsträckning. Hanteringen av förorenade massor minskar
något vid detta alternativ och risken för att sprida föroreningar minskar.
Generellt är dock en sanering av förorenade massor positivt i ett större
perspektiv.

Gul korridor
Likt lila korridor passerar gul korridor centrala Borås. För föreslagna
åtgärder hänvisas därför till avsnittet om lila korridor.

Samlad bedömning

Mörkgrön korridor
Genom Borås gäller samma åtgärder som för lila korridor. En sydlig utfart
istället för en nordlig, skulle ge mindre konsekvenser med avseende på
förorenad mark. Generellt är dock en sanering av förorenade massor
positivt i ett större perspektiv.

Den samlade bedömningen för förorenade områden framgår av tabell
11.6.8. För respektive intresse bedöms känslighet och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.6.

Förorenade områden
Västra delen

Östra delen

Små negativa konsekvenser

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar
eventuellt områden med små
föroreningsvolymer och
troligtvis låg farlighet, vilket
ger en låg känslighet.

Korridoren passerar
eventuellt områden med små
föroreningsvolymer och
troligtvis låg farlighet, vilket
ger en låg känslighet.

Saneringskostnader bedöms
understiga 2 miljoner kronor,
vilket ger en liten effekt.

Saneringskostnader bedöms
understiga 2 miljoner kronor,
vilket ger en liten effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar flera
områden med stora och
spridningsbenägna
föroreningsvolymer, vilket ger
en hög känslighet.

Korridoren passerar områden
med medelstora
föroreningsvolymer, vilket ger
en måttlig känslighet.

Korridoren passerar flera
förorenade objekt utmed
vattendrag, vilket kan
innebära hög
spridningsbenägenhet.
Känsligheten bedöms som
hög.

Korridoren passerar
Gässlösa deponi, med stor
föroreningsvolym, vilket ger
hög känslighet.

Korridoren passerar
Gässlösa deponi, med stor
föroreningsvolym, vilket ger
hög känslighet.

Korridoren passerar, i tunnel,
förorenade områden, vilket
ger en låg känslighet.

Saneringskostnaderna för
korridoren skulle kunna
uppgå till över 10 miljoner
kronor, vilket ger en stor
effekt.

Saneringskostnaderna för
korridoren skulle kunna
uppgå till över 10 miljoner
kronor, vilket ger en stor
effekt.

Korridoren passerar flera
områden med stora och
spridningsbenägna
föroreningsvolymer, vilket ger
en hög känslighet.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Saneringskostnaderna för
korridoren skulle kunna
uppgå till över 10 miljoner
kronor, vilket ger en stor
effekt.

Många förorenade objekt
utmed korridoren, vilket
skulle kunna innebära en
saneringskostnad över 10
miljoner, vilket ger en stor
effekt.

Konsekvenserna blir därmed
stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Saneringskostnader
uppskattas kunna ligga i
intervallet 2-10 miljoner, vilket
ger en måttlig effekt.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Måttliga negativa konsekvenser
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Gässlösa deponi innebära stora negativa konsekvenser för förorenade
områden.

Eventuella inträngande
föroreningar bedöms
Saneringskostnaderna för
understiga 2 miljoner i
saneringskostnader, vilket ger korridoren skulle kunna
uppgå till över 10 miljoner
en liten effekt.
kronor, vilket ger en stor
Konsekvenserna blir därmed effekt.
små.
Konsekvenserna blir därmed
stora.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser
Tabell 11.6.8. Samlad bedömning för förorenade områden.
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11.7 Naturresurser
Naturresurser omfattar yt- och grundvatten, berg, grus och sand, jakt och
fiske, jord- och skogsbruk samt klimatpåverkande utsläpp.

11.7.1 Yt- och grundvatten
Förutsättningar
Enligt miljöbalkens 3:e kapitlet 8§ ska områden som är särskilt lämpliga
för exempelvis vattenförsörjning så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjande av dessa.
Information om områdets hydrogeologiska förutsättningar ges även i
avsnitt 10.2.

Ytvatten
Figur 11.7.1.1. Nolån.

Utredningsområdet berör två huvudavrinningsområden, avrinningsområde
för Rolfsån, vid Bollebygd, se figur 11.7.1.4, samt avrinningsområdet för
Viskan, vid Borås, se figur 11.7.1.5. Utredningsområdet innehåller ett stort
antal vattendrag, sjöar och våtmarker, såväl stora som små. Ett antal av
vattendragen och sjöarna omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten,
se figur 11.7.1.4 och 11.7.1.5. De vattendrag inom utredningsområdet som
omfattas av miljökvalitetsnormer är Nolån, se figur 11.7.1.1, Sörån, Ulån,
Surtan, Björken-Bolingen, Bålån, Ryssbybäcken, Viskan, se figur 11.7.1.2,
Lillån, Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken. Sjöar som omfattas av
miljökvalitetsnormer är Västersjön, se figur 11.7.1.3, och Bosjön.
Nedan beskrivs ovan nämnda vattendrag och sjöar med dess
statusklassning. För information om miljökvalitetsnormer för yt- och
grundvatten samt statusklassning se avsnitt 9.3 Miljökvalitetsnormer.

Figur. 11.7.1.2. Viskan.

Utav de vattendrag som finns inom utredningsområdet är det Sörån,
Rosendalsbäcken, Lindåsabäcken och Björken-Bolingen som uppnår
ekologisk status ”god ekologisk status”. Fiskbeståndet i Sörån är god,
vilket är en avgörande faktor i statusklassningen. Björken-Bolingen och
Rosendalsbäcken är fria från vandringshinder för fisk och har inte heller
problem med försurning eller övergödning, vilket tillsammans avgör
statusklassningen för dessa vattendrag. Lindåsabäcken är fragmenterad
av människoskapade vandringshinder. Fiskbeståndet samt kemisk
vattenstatus är god, vilket är en avgörande faktor i statusklassningen.
Bålån och den del av Viskan som går från Öresjö till centrala Borås har
ekologisk klassning ”otillfredsställande ekologisk status”. Orsak till Bålåns
klassning är flödesförändringar som befaras påverka ekosystemet negativt.
Viskan är påverkad av övergödning, människoskapade vandringshinder
samt flödesförändringar som befaras påverka ekosystemet negativt.
Det vattendrag inom utredningsområdet som har lägst ekologisk status
är den del av Viskan som går från centrala Borås ned till Svaneholm vars
statusklassning är ”dålig ekologisk status”. Orsak till statusklassningen är
människoskapade vandringshinder, övergödning samt skador på fiskar på
grund av föroreningar i sedimenten.

Figur 11.7.1.3. Kvarnsjön till vänster i bild och Västersjön i
bakgrunden till höger i bild.
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Övriga vattendrag inom utredningsområdet har ekologisk status
”måttlig ekologisk status”. Statusklassning är baserad på förekomst av
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vandringshinder skapat av människan. Fiskstatusen visar på måttligt god,
vilket är en avgörande faktor i statusklassningen. För Ulån och Gärån är
vattendragen även påverkade av försurning. Surtan är istället påverkad av
övergödning.
För sjöarna inom utredningsområdet som omfattas av
miljökvalitetsnormer har samtliga ekologisk statusklassning ”god ekologisk
status”.
Baserat på halten kvicksilver i fisk som överstiger EU:s gränsvärde
har samtliga vattendrag och sjöar inom utredningsområdet kemisk
ytvattenstatus ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Största källan
till utsläpp av kvicksilver bedöms vara historiska utsläpp, som numera
kontinuerligt läcker ut i vattenförekomsterna. Om kvicksilver och andra
ämnen som överstiger miljökvalitetsnormerna i hela Sverige ej tas
med i bedömningen har Viskan statusklassning ”uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus”. Övriga vattendrag och sjöar är ej klassade.
Nordöst om Borås omfattar utredningsområdet delar av
vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt, vilken är Borås Stads
dricksvattentäkt, se figur 11.7.1.5.
Inom utredningsområdet finns tio stycken markavvattningsföretag. Dessa
är belägna vid Surtan, Viared, Dammsvedjan, Flymader, Rosendalsbäcken,
Svinåsa, lilla Hyberg, Eskilsryd och Snökulla.

Grundvatten

Vid Bollebygd finns ett grundvattenmagasin som omfattas av
miljökvalitetsnormer för vatten, se figur 11.7.1.4. Bollebygds
grundvattentäkt och reservvattentäkt ligger dock norr om
utredningsområdet. Även i Borås finns ett grundvattenmagasin
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Magasinet nyttjas
inte som dricksvattentäkt idag. Båda två grundvattenmagasinen i
utredningsområdet har god kemisk och kvantitativ statusklassning.
Utöver ovanstående finns inga större sammanhängande
grundvattenmagasin i jord. Underliggande berggrund kan vara mer eller
mindre vattenförande och utnyttjas för enskild vattenförsörjning. Inom
utredningsområdet finns ett stort antal borrade brunnar enligt SGU:s
arkiv, cirka 3800 stycken (SGU, 2016-01-13). Borrade brunnar används
till enskild vattenförsörjning eller som energibrunnar. Sannolikt saknas ett
stort antal borrade brunnar i arkivet. Utöver de borrade brunnarna kan det
även förekomma grävda brunnar för enskild vattenförsörjning.

För yt- och grundvatten tillämpas följande bedömningsskala:
Kriterier för bedömning av värde
Högt värde - Allmänna yt- och grundvattentäkter har högt värde.
Måttligt värde - Yt- och grundvattenresurser med god möjlighet till
framtida nyttjande samt områden med flera enskilda vattentäkter har
måttligt värde.
Lågt värde - Yt- och grundvattenresurser med begränsad möjlighet till
uttag, till exempel för att de påverkas av förorenade områden eller annan
markanvändning, samt enstaka enskilda vattentäkter har lågt värde.
Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stort negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd i stor grad
reducerar yt- eller grundvattenresursens omfattning eller kvalitet. Om
vattenområde påverkas så att vattenförsörjning försvåras väsentligt.
Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd
reducerar yt- eller grundvattenresursens omfattning eller kvalitet.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd till viss
del påverkar yt- eller grundvattenresursens omfattning eller kvalitet.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär ingen nämnbar förändring för yt- och
grundvattenresurserna i jämförelse med dagens situation.

Utbyggnadsalternativ

Järnvägen planeras i huvudsak i ett förhållandevis ostört område när det
gäller grundvattenpåverkande verksamheter. Borås utgör naturligtvis
ett påtagligt undantag med stora hårdgjorda ytor, dagvattenbortledning
och flertalet bergvärmeanläggningar. Beroende på vilken korridor som
väljs kommer järnvägen att byggas i tunnel, i skärning (jord och/eller
berg), på bank eller på bro i varierande omfattning. Samtliga byggsätt
påverkar grund- och ytvattnet på olika sätt. I förlängningen kan detta
även ge upphov till påverkan på naturen. Nedan beskrivs olika typer av
konsekvenser järnvägen kan ge upphov till.
Sänkta grundvattennivåer kan ge upphov till påverkan i form av
minskad effekt i energibrunnar eller minskad kapacitet i vattentäkter,
framför allt för grävda brunnar. Sänkta grundvattennivåer kan även
förändra grundvattenkvaliteten. Tunnel i berg kan ge upphov till sänkta
grundvattennivåer, i huvudsak i bergborrade brunnar men en tunnel kan
även korsa borrhål, då måste dessa gjutas igen. Sänkta grundvattennivåer
i berg till följd av bergtunnel kan även ge upphov till viss påverkan i
ovanliggande jordlager, men det förutsätter att det finns en god hydraulisk
kontakt mellan jord och berglagren, exempelvis vid större sprickzoner.

När järnvägen går i skärning kan ytnära vattenflöden skäras av.
Vattenflödet nedströms skärningen minskar, vilket kan ge upphov till

sänkta grundvattennivåer och ändrade förhållanden i naturen. Uppströms
skärningen kan istället grundvattennivåerna höjas. För naturen olämplig
dämning kan även ske när järnvägen går på bank.
Vid sänkning av grundvattennivån kan marken sätta sig, vilket exempelvis
kan ge upphov till sättningsskador på byggnader. Detta sker främst i
områden med lera. Lerområden finns i huvudsak i Sörån och Nolåns
dalgång samt i Viskans dalgång. Öster om Borås har lera påträffats som
linser eller med upp till någon meters mäktighet.
Järnvägen kommer även att kunna ge upphov till påverkan
på grundvattnets kvalitet, dels genom diffusa utsläpp såsom
spridning av bekämpningsmedel och föroreningar från trafik,
dels genom risk för punktutsläpp till följd av olyckor. Behovet av
bekämpningsmedelsanvändning för moderna järnvägar och banvallar
bedöms som tämligen begränsat. Punktutsläppen torde främst kunna
omfatta mindre mängder hydrauloljor och liknande från tågen, då
farligt gods och godståg inte är tillåtna på järnvägen. Vid passage
genom förorenade områden föreligger risk för föroreningsspridning, om
föroreningar inte schaktas bort eller om återkontamineringsskyddet är
bristfälligt. Variationer i grundvattennivån skulle även kunna komma att
sprida föroreningar till nya områden.
Där järnvägen passerar sjöar och vattendrag som omfattas av
miljökvalitetsnormer så förutsätts detta genomföras på ett sådant sätt att
järnvägen inte försvårar att normen kan uppfyllas. Detsamma gäller där
grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer passeras.
Där järnvägen passerar markavvattningsföretag är det viktigt att företagets
rätt till markavvattning inte påverkas, det vill säga att lagstadgade
sektioner för diken med mera upprätthålls och att någon dämning
inte sker. Om järnvägen påverkar markavvattningsföretaget kan en
omprövning av markavvattningsföretaget komma att behövas.
I följande text presenteras var dessa olika konsekvenser bedöms kunna
uppstå i de olika korridorerna.

Västra delen
Mörkgrön korridor
Vid Bollebygd kommer järnvägen oavsett placering inom korridoren
att passera Bollebygds grundvattenmagasin. Magasinet omfattas av
miljökvalitetsnormer. Inga permanenta konsekvenser för Bollebygds
grundvattenmagasin avseende grundvattensänkning förväntas uppstå.
Förekomsten av mäktiga, tätande lerlager ovan grundvattenmagasinet gör
att risken för påverkan på grundvattnets kvalitet i området är liten.
Sträckan öster om Bollebygd till Låddekärrsbu kommer att förläggas
i bergtunnel. I området förekommer enskilda vattentäkter, vilka kan
påverkas av sänkta grundvattennivåer, eller beröras direkt av tunneln.
Nolån, Sörån och Surtan passeras, vilka alla omfattas
av miljökvalitetsnormer. Vid Surtan passeras även två
markavvattningsföretag, Enningsnäs dikningsföretag från år 1912 och
Seglora. Mörkgrön korridor i västra delen bedöms ge små-måttliga
negativa konsekvenser med avseende på yt- och grundvatten.

Lila korridor
Effekter och konsekvenser är likartade med mörkgrön korridor. Lila
korridor i västra delenbedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser med
avseende på yt- och grundvatten.

Östra delen
Lila korridor
Vid passage genom centrala Borås kommer järnvägen oavsett placering
inom lila korridor att korsa Borås grundvattenmagasin. Magasinet
omfattas av miljökvalitetsnormer. Passage genom Borås kommer troligtvis
att ske i markplan men en passage i tunnel under regementet kan kräva
djupa jordskärningar, vilket medför risk för grundvattensänkning. I
övrigt bedöms risken för grundvattensänkning i Borås som obefintlig
för markplanslägen och därmed är sättningsrisker, till följd av
grundvattensänkning, i lerområden vid Viskan försumbar. Risk för
påverkan på grundvattenkvaliteten förekommer men bedöms som
marginell i jämförelse med övriga föroreningsrisker i tätorten. Vidare
österut passerar hela korridoren inom Öresjös vattenskyddsområde, risk
för föroreningspåverkan bedöms som försumbar.
Generellt för övriga delar av korridoren gäller att vid passage via tunnel,
exempelvis under Norrmalm, eller djupa skärningar, vilket bland annat
kan förekomma öster om Borås, finns risk för grundvattensänkningar och
kemisk förändring av vattenkvaliteten.
Lila korridor omfattar delar av Kvarnsjön och passerar Viskan som
båda omfattas av miljökvalitetsnormer. Lila korridor passerar flera
förorenade områden i centrala Borås, vilket innebär risk för spridning
av föroreningar. Vid Tosseryd passeras ett markavvattningsföretag, Lilla
Hybergs torrläggningsföretag från år 1905. Även vid Snökulla passeras ett
markavvattningsföretag, Snökulla torrläggninsföretag från år 1905.
Lila korridor i östra delen bedöms ge måttliga negativa konsekvenser med
avseende på yt- och grundvatten.
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Påverkan, effekt och konsekvens

Ljusgrön korridor
Oavsett lokalisering inom ljusgrön korridor kommer järnvägen att passera
Borås grundvattenmagasin. Magasinet omfattas av miljökvalitetsnormer.
Risk finns för grundvattensänkning i jordskärningar i samband med
tunnelpåslag. Risk för påverkan på grundvattenkvaliteten förekommer
men bedöms som marginell i jämförelse med övriga föroreningsrisker i
området.
Generellt för övriga delar av korridoren gäller att vid passage via tunnel,
exempelvis mellan Bergsäter och Svensgärde, eller i djupa skärningar finns
risk för grundvattensänkningar med medföljande konsekvenser.
Korridoren omfattar en del av Ryssbybäcken, vid Kvarnsjön och Viskan i
centrala Borås. Ryssbybäcken och Viskan omfattas av miljökvalitetsnormer.
Vid Viared finns ett markavvattningsföretag, Ek och Viared 1909. Ljusgrön
korridor passerar flera förorenade områden i Borås, vilket innebär risk för
spridning av föroreningar.
Ljusgrön korridor bedöms ge små-måttliga negativa konsekvenser med
avseende på yt- och grundvatten.
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Gul korridor
Väster och öster om Borås samt för förbifart under Borås får gul korridor
samma konsekvenser som röd korridor, se ovan.
Vid passage genom centrala Borås kommer järnvägen oavsett placering
inom gul korridor att korsa Borås Stads grundvattenmagasin. Magasinet
omfattas av miljökvalitetsnormer. Passage genom Borås kommer
troligtvis att ske i markplan och förväntas inte ge permanenta effekter på
grundvattenmagasinet avseende grundvattensänkning. En bibana innebär
en mindre anläggning (färre spår), än stationen i de andra korridorena,
vilket torde minska eventuella effekter av påverkan ytterligare. Även
Viskan, som omfattas av miljökvalitetsnormer, passeras i centrala Borås.

Gul korridor bedöms orsaka små-måttliga negativa konsekvenser med
avseende på yt- och grundvatten.

Åtgärder
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna för de
korridorer som innebär måttlig konsekvens eller högre.

Den samlade bedömningen för yt- och grundvatten kan ses i tabell
11.7.1.6. För respektive intresse bedöms värde och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Östra delen
Lila korridor
I nästa skede får passage genom Öresjö ytvattentäkt detaljstuderas för att
säkerställa täktens säkerhet.

Gul korridor passerar flera förorenade områden i centrala Borås, vilket
innebär risk för spridning av föroreningar.

Yt- och grundvatten
Västra delen

Östra delen

Mörkgrön

Lila

Korridoren omfattar ett
grundvattenmagasin vid
Bollebygd med god möjlighet
till framtida nyttjande och ges
därmed måttligt värde.

Korridoren omfattar ett
grundvattenmagasin vid
Bollebygd med god möjlighet
till framtida nyttjande och ges
därmed måttligt värde.

Höghastighetsjärnvägen
bedöms inte påverka
grundvattenmagasinets
omfattning eller kvalitet och
ger därmed liten effekt.

Höghastighetsjärnvägen
bedöms inte påverka
grundvattenmagasinets
omfattning eller kvalitet och
ger därmed liten effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Korridoren omfattar Öresjö
ytvattentäkt och ger därmed
högt värde.

Korridoren omfattar ett
grundvattenmagasin vid
Borås. På grund av de
många förorenade områden
som finns i Borås är dock
sannolikheten att staden vill
nyttja magasinet som
dricksvattentäkt liten och
magasinet ges därmed lågt
värde.

Korridoren omfattar ett
grundvattenmagasin vid
Borås. På grund av de
många förorenade områden
som finns i Borås är dock
sannolikheten att staden vill
nyttja magasinet som
dricksvattentäkt liten och
magasinet ges därmed lågt
värde.

Korridoren omfattar inga
Korridoren omfattar inga
grundvattenmagasin eller
grundvattenmagasin eller
ytvatten med god möjlighet till ytvatten med god möjlighet till
uttag och ges därmed lågt
uttag och ges därmed lågt
värde.
värde.

Risk för påverkan på
ytvattentäkten bedöms som
liten och effekten av
järnvägen bedöms därmed
som liten.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Små negativa konsekvenser

Mörkblå

Röd

Gul
Korridoren omfattar ett
grundvattenmagasin vid
Borås. På grund av de
många förorenade områden
som finns i Borås är dock
sannolikheten att staden vill
nyttja magasinet som
dricksvattentäkt liten och
magasinet ges därmed lågt
värde.

Risk för grundvattensänkning
och påverkan på kvalitet kan
förekomma vid tunnelpåslag
och skärningar och järnvägen
bedöms därmed ge måttlig
effekt.

Korridoren omfattar ett
grundvattenmagasin vid
Borås. På grund av de
många förorenade områden
som finns i Borås är dock
sannolikheten att staden vill
Järnvägens passage av
Järnvägens passage av
nyttja magasinet som
Gässlösa deponi kan påverka Gässlösa deponi kan påverka dricksvattentäkt liten och
omgivningens yt- och
omgivningens yt- och
magasinet ges därmed lågt
grundvattenkvalitet negativt.
grundvattenkvalitet negativt.
värde.
Järnvägens effekt bedöms
Järnvägens effekt bedöms
Risk för grundvattensänkning därmed som måttlig.
därmed som måttlig.
Sannolikheten att tunneln
och påverkan på kvalitet kan
orsakar en mätbar förändring
förekomma vid tunnelpåslag
Konsekvenserna blir därmed Konsekvenserna blir därmed av grundvattennivån bedöms
och skärningar och järnvägen små-måttliga.
små-måttliga.
dock som liten och
bedöms därmed ge måttlig
järnvägens effekt bedöms
effekt.
därmed som liten.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.7.1.6. Samlad bedömning för yt- och grundvatten.
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Konsekvenserna blir därmed
små.
Måttliga-stora negativa konsekvenser

Risk för grundvattensänkning
och påverkan på kvalitet kan
förekomma vid tunnelpåslag
och skärningar och järnvägen
bedöms därmed ge måttlig
effekt.

Stora negativa konsekvenser

Enligt miljöbalkens 3:e kapitlet 7§ ska mark- och vattenområden som
innehåller värdefulla ämnen eller material så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa.
Inom utredningsområdet finns inga sand- eller grustäkter, dock flera
grusförekomster. Inom området för den senaste expansionen av Viareds
verksamhetsområde har stora ytor mark förberetts för verksamheter. I
områdets kvarvarande bergvolymer, vilka gränsar mot väg 40, bedrivs
idag täktverksamhet. Berget tas ut som oundvikligt uttag av berg och
marken skall enligt detaljplan vara plansprängd till 2026. Idag beräknas
kvarvarande bergvolym till cirka 3-3,5 miljoner ton.
Ingen större torvbrytning förekommer inom utredningsområdet. Vid
Gånghester finns en förekomst av morän. Förekomst av grus och sand
finns i Borås. Norr om Borås och söder om Bollebygd finns flera områden
med hög bergkvalitet (klass 2), se figur 11.7.1.4 och 11.7.1.5.

Påverkan, effekt och konsekvens
För berg-, grus- och sand tillämpas följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av värde
Högt värde - Naturresurser med högt värde är naturgrus-, bergtäkter
och så vidare med mycket goda förutsättningar för brukande vad gäller
exempelvis tillgänglighet, eller produktion, kvalitet och kapacitet.
Måttligt värde - Naturresurser med måttligt värde är naturgrus-,
bergförekomster och så vidare med måttligt goda förutsättningar för
brukande vad gäller exempelvis tillgänglighet, eller produktion, kvalitet
och kapacitet.

Mörkgrön korridor

Nollalternativ

Nollalternativet medför ingen större förändring för naturresurser i
jämförelse med dagens situation. Nytt verksamhetsområde öster om Borås,
längs med väg 40 tangerar grusförekomsten vid Svensgärde.

Utbyggnadsalternativ

Vid utbyggnad av höghastighetsjärnväg kan framtida uttag av
naturresurser så som berg, grus och sand försvåras. Detta genom
att höghastighetsjärnvägen låser marken för nyttjande av uttag av
naturresurser. Vid samtliga passager som beskrivs nedan fås denna
konsekvens. Överskott av material i samband med utbyggnaden av
järnvägen kommer marknaden tillgodo och minskar belastningen på
närområdets täkter.

Det finns grusförekomster intill väg 40 vid Rinna, strax öster om
Bollekollen. En placering av järnvägen i precis anslutning till väg 40
skulle kunna försvåra framtida uttag. Förekomsten har dock ett geologiskt
skyddsvärde så uttag kan vara olämpligt. Mörkgrön korridor bedöms ge
små negativa konsekvenser.

Lila korridor
Lila korridor passerar samma naturresursområden och bedöms få samma
effekter och konsekvenser som mörkgrön korridor. Lila korridor bedöms
ge små negativa konsekvenser.

Lila korridor passerar inom Borås tätort och grusförekomsten som går
utmed Viskans dalgång. Korridoren är idag redan bebyggd och är en del av
staden.

Kriterier för bedömning av effekt

Ljusgrön korridor

Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd till viss
del påverkar naturresursens omfattning och/eller kvalitet

Mörkgrön korridor bedöms få små negativa konsekvenser.

Ljusblå korridor passerar naturområdet Osdal-Bråt där grus- och
sandförekomster går längs med Viskans dalgång. Troligtvis kommer
passagen ske på bro, vilket då inte skulle komma att försvåra framtida
uttag. Med hänsyn till de naturvärden som finns här är ett framtida uttag
osannolikt.
Längre österut passerar korridoren en större moränförekomst kring
Kransmossen. Järnvägen kommer oavsett lokalisering beröra området med
moränförekomst.
Korridorerna bedöms få små negativa konsekvenser.

Mörkblå korridor

Östra delen
Lila korridor

Korridoren passerar i öster grusförekomst vid Tosseryd och en mindre
moränförekomst vid Klämma. Grusförekomsten har dock ett geologiskt
skyddsvärde så uttag kan vara olämpligt. Lila korridor bedöms få små
negativa konsekvenser.

Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd
reducerar naturresursens omfattning och/eller kvalitet.

I öster passerar korridoren grusförekomster som finns söder om
Gånghester. Detta gäller för båda utgångarna. Grusförekomsten har dock
ett geologiskt skyddsvärde så uttag kan vara olämpligt. Störst effekt skulle
fås vid en placering av järnvägen i den norra utgången. Här passeras
grusförekomsten oavsett var i korridoren järnvägen förläggs. I den södra
utgången kan grusförekomsten undvikas vid en placering i den södra delen
av korridoren.

Ljusblå korridor

Västra delen
Mörkgrön korridor

Lågt värde - Naturresurser med lågt värde är naturgrus-,
bergförekomster och så vidare med mindre goda förutsättningar för
brukande vad gäller exempelvis tillgänglighet, eller produktion, kvalitet
och kapacitet.

Stor effekt - Stort negativ effekt uppstår om föreslagen åtgärd i stor
grad reducerar naturresursens omfattning eller kvalitet. Om markområde
påverkas så att brytning av materialresurser, försvåras väsentligt.

Mörkgrön korridor passerar inom Borås tätort och grusförekomsten som
går utmed Viskans dalgång, se lila korridor.

Mörkblå korridor passerar naturområdet Osdal-Bråt där grus- och
sandförekomster går längs med Viskans dalgång, se ljusblå korridor.
Österut passerar korridoren grusförekomster vid Flymaden och Sjömaden.
Störst areal som kan komma att påverkas är vid Flymaden. Vid Sjömaden
är arealen som kan komma att påverkas försumbar. I öster passeras
grusförekomsten söder om Gånghester, se mörkblå korridor.
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11.7.2 Berg, grus och sand
Förutsättningar

Korridoren bedöms få små negativa konsekvenser för naturresurser.

Röd korridor

Ljusgrön korridor passerar inom Borås tätort och grusförekomsten som
går utmed Viskans dalgång, se lila korridor.
I öster passerar korridoren en grusförekomst i Svensgärde, söder om väg
40. Passage av den norra delen av en moränförekomst vid Kransmossen
och i anslutning till en mindre grusförekomst förekommer också.
Grusförekomsten har dock ett geologiskt skyddsvärde så uttag kan vara
olämpligt.

Röd korridor kommer inte att försvåra ett framtida uttag. Effekten av
ett alternativ i långtunnel kommer dock att ge ett stort överskott av
bergmassor. Beroende på kvaliteten på bergmassorna skulle konsekvensen
ur ett naturresursperspektiv kunna bli positiv om massorna kan utnyttjas.
Korridoren bedöms få små negativa konsekvenser för naturresurser.

Ljusgrön korridor bedöms få små negativa konsekvenser.
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Gul korridor
Söder om Viareds verksamhetsområde gäller samma konsekvenser som för
röd korridor. Korridoren passerar inom Borås tätort och grusförekomsten
som går utmed Viskans dalgång, se lila korridor.
Passagen ut ur Borås förväntas gå i tunnel likt röd korridor. Konsekvenser
för denna sträcka hänvisas till röd korridor. Gul korridor bedöms orsaka
små negativa konsekvenser.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för berg, grus och sand framgår av
tabell 11.7.2.1. För respektive intresse bedöms värde och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Åtgärder
Samtliga korridorer bedöms få små eller inga negativa konsekvenser för
berg, grus och sand. Ytterligare åtgärder bedöms därför inte relevanta.

Berg, grus och sand
Västra delen

Östra delen

Små negativa konsekvenser

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar liten del
av grusförekomst med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Korridoren passerar liten del
av grusförekomst med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Järnvägen bedöms påverka
naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.

Järnvägen bedöms påverka
naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar
grusförekomster och mindre
moränförekomst med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Korridoren passerar
grusförekomster och en
moränförekomst med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Korridoren passerar
grusförekomster med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Korridoren passerar
grusförekomst och en
moränförekomst med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Korridoren passerar
grusförekomster med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Korridoren passerar inga
naturresursförekomster i
markplan, vilket ger ett lågt
värde.

Korridoren passerar
grusförekomst med lågt
naturresursvärde, vilket ger
ett lågt värde.

Järnvägen bedöms påverka
naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.

Järnvägen bedöms påverka
naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.

Järnvägen bedöms påverka
naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.

Järnvägen bedöms påverka
Järnvägen bedöms inte
påverka naturresursområden, naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.
vilket ger en liten effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Små-måttliga negativa konsekvenser

Järnvägen bedöms påverka
naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.7.2.1. Samlad bedömning för berg, grus och sand.
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Järnvägen bedöms påverka
naturresursen till viss del,
vilket ger en liten effekt.
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Måttliga-stora negativa konsekvenser

Konsekvenserna blir därmed
små.

Stora negativa konsekvenser

Flertalet av sjöarna inom utredningsområdet utgör sjöar för fritidsfiske, se
figur 11.4.16 och 11.4.17, och tillgången på fisk är god. Flertalet av de större
sjöarna och sjösystemen i Bollebygds kommun ingår i fiskevårdsområden
(Bollebygd 2002-02-07) Inom utredningsområdet i Bollebygds kommun
är det framför allt Oxalasjön som utgör sjö för fritidsfiske. I Borås Stad
finns det ett stort utbud av fiskevatten och de större sjöar som ligger inom
utredningsområdet är Uppsalen, Västersjön, Bosjön och Pickesjön. I
Viskan finns också möjlighet till fiske (Borås Stad, 2013).
Borås Stad arrenderar ut cirka 10 000 ha mark för jakt till ett flertal jaktlag
(Borås Stad, 2015-06-01). Tillgången på vilt är god enligt viltstatistiken
hämtad från Nationella viltolycksrådet mellan åren 2010-2015. Statistiken
är baserad på polisrapporterade viltolyckor i trafiken. Vanligast är olyckor
med rådjur, därefter förekommer i fallande skala älg, vildsvin, det som
rapporteras som övriga djur samt ett fåtal dovhjortar och en kronhjort
(Nationella viltolycksrådet, 2015-04-15).
Viltrörelserna för hela sträckan Göteborg-Borås har utretts (Trafikverket
2015-06-24) och redovisas i avsnitt 11.2.

Påverkan, effekt och konsekvens
För jakt och vilt samt fiske används följande bedömningsgrunder:

Sammantaget bedöms konsekvenserna som små-måttligt negativa.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär ingen förändring för jakt och fiske i jämförelse
mot dagens situation.

Utbyggnadsalternativ

En höghastighetsjärnväg kommer att utgöra en mycket stor barriär
för både större och mindre däggdjur. Viltstängsel kring en ny järnväg
med endast ett begränsat antal passagemöjligheter får konsekvenser
för viltets rörelsemönster. Konsekvensbeskrivningen belyser främst
konsekvenserna som uppstår för de större däggdjuren så som älg och
rådjur. Sannorlikheten att järnvägen påverkar sjöar och vattendrag så att
förekomst av fisk minskar är liten. Dock kan tillgängligheten till sjöar och
vattendrag påverkas.

Västra delen
Mörkgrön korridor
En järnvägsdragning i anslutning till väg 40 kommer inte att påverka
rörelsemönstret för vilt, förutsatt att passagerna samspelar med
passagerna för väg 40. Placering av järnvägen längre ifrån väg 40, i
korridorens mittersta eller södra del kommer att skära av landskapet
med ytterligare en stor barriär och förändra viltets rörelsemönster, vilket
kan splittra djurstammar och orsaka inavel om inte tillfredställande
passagemöjligheter för vilt anläggs. Fiskesjöarna Abbortjärn, Nättjärn och
Surtan ligger inom korridoren. Tillgängligheten till sjöarna kan komma
att försämras. Mörkgrön korridor bedöms få måttliga-stora negativa
konsekvenser.

Lila korridor

Måttligt värde - Områden med måttligt värde är mindre områden med
god tillgång eller större områden med måttlig tillgång på vilt samt sjöar
och vattendrag med måttlig tillgång på fisk.

Järnvägen kommer att skära av landskapet med ytterligare en stor
barriär. Konsekvenser för vilt skulle kunna bli förändrade rörelsemönster.
Djurstammar skulle kunna splittras upp av barriären och orsaka inavel
om inte tillfredställande passagemöjligheter för vilt anläggs. Fiskesjöarna
Eningen och Abborsjön berörs. Tillgängligheten till sjöarna kan komma att
försämras. Lila korridor bedöms få måttliga-stora negativa konsekvenser.

Lågt värde - Områden med lågt värde är områden med liten tillgång på
vilt samt sjöar och vattendrag med liten tillgång på fisk.

Östra delen
Lila korridor

Kriterier för bedömning av effekt
Stor effekt - Stort negativ effekt uppstår om mark- eller vattenområde
påverkas så att jakt eller fiske försvåras väsentligt.
Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår om mark- eller
vattenområde påverkas så att jakt eller fiske försvåras.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om mark- eller vattenområde
påverkas så att jakt eller fiske endast påverkas i liten grad.

Korridoren bedöms få små negativa effekter förutsatt att det anläggs
tillfredställande passagemöjligheter på sträckan öster om Borås.

Ljusblå korridor

Kriterier för bedömning av värde
Högt värde - Områden med högt värde är större områden med god
tillgång på vilt samt sjöar och vattendrag med god tillgång på fisk.

Mörkgrön korridor
Väster om Borås bedöms järnvägen inte påverka vilt i någon större
omfattning, då korridoren dels ligger längs väg 40, dels förutsätts
förläggas i tunnel norr om väg 40. Öster om Borås skulle järnvägen
komma att fragmentera landskapet, framför allt vid en sträckning i södra
utgången, vilket skulle kunna påverka reproduktionen. Nordlig utgång i
anslutning till väg 1700 bedöms mildra konsekvenserna något, förutsatt att
passagemöjligheter är densamma som för väg 1700. Fiskevatten Lillån och
Harsåsasjön berörs.

Västra delen av korridoren innan den passerar Borås tätort, berör områden
som visat sig ha höga flöden av vilt. I korridorens nordöstra utgång är
flöden av vilt betydligt lägre och störst påverkan på vilt kommer därmed
att ses i korridorens västra del. Oavsett placering kommer korridoren
medföra negativa konsekvenser då landskapet kommer att fragmenteras
och viltets rörelsemönster kommer att påverkas. Fiskesjöarna Bolingen
och Tosserydssjöarna berörs. Tillgängligheten till sjöarna kan komma att
försämras. Korridoren bedöms få måttliga-stora negativa konsekvenser.

Ljusgrön korridor
Placering av järnvägen i anslutning till väg 40 bedöms inte påverka
viltets rörelsemönster, förutsatt att passagemöjligheterna blir i samma
omfattning som utmed väg 40. Däremot en placering av järnvägen i södra
delen av korridoren kommer på vissa platser att fragmentera landskapet
och skulle kunna påverka reproduktionen. Detta gäller främst området vid
Hälasjön samt området norr om Gånghester, som enligt faunautredningen
är områden där mycket vilt rör sig. Fiskesjön Hälasjön berörs.

Korridoren passerar både områden med höga flöden av vilt som finns inom
sjölandskapet söder om Viareds verksamhetsområde, i området mellan
Brämhult och Gånghester samt ett av Borås Stads mest viltolycksdrabbade
område. Placering av järnvägen inom denna korridor kommer att
fragmentera landskapet på flera platser. Konsekvenser av detta skulle
kunna bli förändrat rörelsemönster, förutsatt att inte tillfredställande
passagemöjligheter anläggs samt påverka reproduktionen. Fiskevattnen
Bolingen, Gasslången, Lillån, Tranåssjön och Flysjön berörs.
Ljusblå korridor bedöms få måttlig-stora negativa konsekvenser förutsatt
att tillfredställande passagemöjligheter anläggs.

Mörkblå korridor
Passerar sjölandskapet söder om Viareds verksamhetsområde, där
höga flöden av vilt konstaterats, samt väg 41 som är en av Borås
Stads mest viltolycksdrabbade vägar. Korridoren medför måttligastora negativa konsekvenser för viltet, då landskapet kommer att
fragmenteras på ett flertal ställen och påverka viltets rörelsemönster och
reproduktionsförmågan hos djurstammen. En sydlig utgång kommer
dock att mildra omfattningen av konsekvensen, då andelen vilt enligt
faunautredningen bedöms vara mindre i den passagen än i den norra.
Fiskesjöarna Bolingen, Lillån, Tranåssjön, Flysjön och Harsåsasjön berörs.
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11.7.3 Jakt och fiske
Förutsättningar

Röd korridor
I röd korridor kommer järnvägen till största delen förläggas i tunnel.
Söder om Viared kan järnvägen komma att gå i markplan. Här skulle
järnvägen innebära en barriär genom skogslandskapet. Mellan Hälasjön
och Gasslången är flödet av vilt relativt stort. Här rör sig djuren sannolikt i
nord-sydlig riktning. En järnväg i markplan är endast aktuell fram till väg
27. Flödet av vilt borde därmed kunna förflyttas något åt öster där järnväg
förläggs i tunnel. Några betydande konsekvenser av barriären bedöms
därmed inte uppstå.
Järnvägen bedöms därmed inte påverka viltets rörelsemönster i någon
större omfattning, i jämförelse med idag och bedöms få små negativa
konsekvenser för vilt.
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Gul korridor

Lila korridor

Väster och Öster om Borås gäller samma konsekvenser som för röd
korridor.

Samma åtgärder som för mörkgrön korridor.

Passagen genom Borås förväntas inte påverka flöden för eventuellt vilt som
rör sig inom staden i någon större omfattning. Dock tillförs ytterligare en
barriär som djuren behöver anpassa sig till.
Gul korridor bedöms orsaka små negativa konsekvenser.

Den samlade bedömningen för jakt, vilt och fiske framgår av tabell
11.7.3.1. För respektive intresse bedöms värde och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av
fem konsekvensklasser från små till stor konsekvens. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Östra delen
Lila korridor
Att placera järnvägen i tunnel eller på bro skulle kunna mildra
konsekvensen framförallt väster om Borås.

Ljusgrön korridor

Åtgärder

En placering i nära anslutning til väg 40 skulle mildra konsekvenserna,
alternativt förlägga större delen av järnvägen i tunnel eller på bro.

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna för de
korridorer som innebär måttlig konsekvens eller högre.

Ljusblå korridor

Västra delen
Mörkgrön korridor
För att mildra konsekvensen vid en placering av järnvägen som inte går
i anslutning till väg 40 är en placering av järnvägen på större delen av
sträckan i tunnel eller på bro genom korridoren att föredra.

Placering av järnvägen i tunnel eller på bro på större delena av sträckan
skulle kunna mildra konsekvensen.

Mörkblå korridor
Samma åtgärder som för ljusblå korridor.

Jakt och fiske
Västra delen

Östra delen

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar större
områden med god tillgång på
vilt samt ett antal fiskesjöar,
vilket ger ett högt värde.

Korridoren passerar större
områden med god tillgång på
vilt samt ett antal fiskesjöar,
vilket ger ett högt värde.

Järnvägen bedöms försvåra
jakt och fiske vilket ger en
måttlig effekt.

Järnvägen bedöms försvåra
jakt och fiske vilket ger en
måttlig effekt.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Korridoren passerar större
områden med god tillgång på
vilt, framför allt väster och
öster om Borås, liten tillgång
på vilt genom Borås samt ett
antal fiskesjöar. Den
sammanvägda bedömningen
ger ett högt värde.

Korridoren passerar mindre
områden med god tillgång på
vilt, vilket ger ett måttligt
värde.

Korridoren passerar mindre
områden med måttlig tillgång
på vilt, vilket ger ett lågt
värde.

Korridoren passerar större
områden med god tillgång på
vilt, vilket ger ett högt värde.

Korridoren passerar större
områden med god tillgång på
vilt, vilket ger ett högt värde.

Järnvägen bedöms till liten
del påverka framför allt vilt,
vilket ger en liten effekt.

Järnvägen bedöms till liten
del påverka framför allt vilt,
vilket ger en liten effekt.

Järnvägen bedöms försvåra
jakt och fiske vilket ger en
måttlig effekt.

Järnvägen bedöms försvåra
jakt och fiske vilket ger en
måttlig effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Korridoren passerar mindre
områden med måttlig tillgång
på vilt, där järnvägen kan
komma att förläggas i
markplan. Övriga sträckan
går järnvägen i tunnel.
Sammanvägt bedöms värdet
bli lågt.

Korridoren passerar mindre
områden med måttlig tillgång
på vilt, där järnvägen kan
komma att förläggas i
markplan, väster om Borås.
Öster om Borås går
järnvägen i tunnel.
Sammanvägt bedöms värdet
bli lågt.

Järnvägen bedöms försvåra
jakt och fiske vilket ger en
måttlig effekt.

Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Järnvägen bedöms till viss
del påverka framför allt vilt,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.7.3.1. Samlad bedömning för jakt och fiske.
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Måttliga-stora negativa konsekvenser

Järnvägen bedöms till viss
del påverka framför allt vilt,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed
små.

Stora negativa konsekvenser

Enligt miljöbalken 3:e kapitlet 4§ är jord- och skogsbruk av nationell
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för
bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Skogsmark som utnyttjas för produktion ska så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
Inom utredningsområdet finns flera områden som är utpekade som
regionalt värdefulla odlingslandskap samt ett område som är utpekat
som ett nationellt värdefullt odlingslandskap, se figur 11.2.19 och
11.2.20. Det nationellt värdefulla odlingslandskapet ligger vid Nolån i
utredningsområdets västligaste del. Området fram till Kråktorp är även ett
regionalt värdefullt odlingslandskap. Regionalt värdefulla odlingslandskap
breder ut sig vid Låddekärrsbu och Enesberg. Lite längre österut finns
områden vid Upptröst. Vid området kring Västersjön och Bosjön finns tre
utpekade områden och dessa ligger, sett från väst till öst, vid Övre Näs,
Riddarebo samt öster om Lilla Bosnäs. Vid Älmås och Stuvered, söder om
Borås tätort, finns två större områden som breder ut sig på ömse sidor om
väg 27, utpekade som regionalt värdefulla odlingslandskap. Norröver vid
Brämhult finns ytterligare ett utpekat större område.

Skogsbruk

Stora delar av utredningsområdet består av skogsmark där aktivt
skogsbruk bedrivs. Bollebygds kommun är en utpräglad skogsbygd och den
totala skogsarealen i kommunen uppgår till 19 800 ha varav 18 700 ha är
i enskild ägo. För kommunen är skogsbruket en mycket viktig näring med
betydelse för bland annat friluftsliv, energiförsörjning, biologisk mångfald
och levande landsbygd. Boniteten, det vill säga ståndortens förmåga att
producera virke, är skiftande men huvudsakligen god (Bollebygd 2002-0207).

Borås Stad har ett skogsinnehav på cirka 9 800 ha. Utav dessa är cirka 2
600 ha rekreations- och naturvårdsskog samt cirka 800 ha naturreservat.
Arealen produktiv skogsmark har inte inventerats men bedöms ha
skiftande värde. Skog ägs i huvudsak av privata aktörer och skogen
har en god bonitet med stora områden men innehåller också inslag av
impediment, det vill säga mark med låg förmåga att producera virke (SLU
2015-05-05).

Påverkan, effekt och konsekvens
För jord- och skogsbruk tillämpas följande bedömningsgrunder:
Kriterier för bedömning av värde
Högt värde - Naturresurser med högt värde är jordbruks- och
skogsbruksmarker med mycket goda förutsättningar för brukande vad
gäller exempelvis tillgänglighet, tillväxt eller produktion.
Måttligt värde - Naturresurser med måttligt värde är jordbruks- och
skogsbruksmarker med måttligt goda förutsättningar för brukande vad
gäller exempelvis tillgänglighet, tillväxt eller produktion.
Lågt värde - Naturresurser med lågt värde är jordbruks- och
skogsbruksmarker med mindre goda förutsättningar för brukande vad
gäller exempelvis tillgänglighet, tillväxt eller produktion.

Kriterier för bedömning av effekt

Västra delen
Lila korridor

Stor effekt - Stort negativ effekt uppstår om markområde påverkas så att
en areell närings bedrivande, som jord- och skogsbruk försvåras väsentligt.

Lila korridor passerar främst skogsbruksmark. Både väster och öster
om Borås bedöms korridoren påverka skogsbruket. Detta genom
fragmentering och minskad areal, vilket skulle kunna leda till att marken
blir mer svårbrukbar. Korridoren bedöms få måttliga-stora negativa
konsekvenser för främst skogsbruket.

Måttlig effekt - Måttlig negativ effekt uppstår om markområde påverkas
så att en areell närings bedrivande, som jord- och skogsbruk försvåras.
Liten effekt - Liten negativ effekt uppstår om markområde påverkas så
att en areell närings bedrivande, som jord- och skogsbruk endast påverkas
i liten grad.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att dagens jord- och skogsbruksområden kan
fortsätta brukas.

Utbyggnadsalternativ

Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen resulterar dels i att jord- och
skogsbruksområden tas i anspråk, dels att brukandet av resterande ytor
kan försvåras då tillgängligheten kan försämras och/eller kvarvarande
areal blir för liten för att ett rationellt brukande ska vara möjligt. De
servicevägar som följer med järnvägsanläggningen kan dock förenkla
för skogsbruket. Påverkan på grundvattennivåerna, exempelvis vid
stora skärningar, kan påverka marken runt järnvägen och i sin tur
produktiviteten på markerna, se avsnitt 11.7.1.

Östra delen
Mörkgrön korridor
Korridoren passerar genom ett stort sammanhängande skogslandskap.
Sträckan från Bollebygd och fram till Låddekärrsbu förutsätts järnvägen
gå i tunnel, vilket inte innebär några svårigheter för brukandet av marken
ovan tunneln. En ny bred barriär som fragmenterar landskapet, uppstår
där järnvägen inte förläggs i tunnel eller på bro. Marken kommer dock
fortsättningsvis kunna brukas på båda sidor om järnvägen, förutsatt att
passagemöjligheter till markerna anläggs. Viss markförlust av jord- och
skogsbrukmark för markägare kommer dock järnvägen att ge upphov till.
Bollebygds planer på att etablera bostadshus i dalgången i anslutning till
stationen, kommer att ta ytterligare jordbruksmark i anspråk.
Vid en placering av järnvägen i markplan genom Låddekärrsbu skulle
effekter som minskad areal av ett regionalt värdefullt odlingslandskap
uppkomma. Konsekvenser skulle kunna vara minskade intäkter från
skogs- eller jordbruket och en förlust av odlingsbar mark. Beroende på
var passager tvärs järnvägen kommer att finnas blir omfattningen av
konsekvensen för markägare av olika storlek. En placering av järnvägen
i nära anslutning till väg 40 skulle kunna ge som effekt att marken
mellan väg 40 och järnvägen blir för liten för att kunna brukas, vilket får
konsekvenser för markägaren i form av minskade intäkter från skogseller jordbruket samt att värdefull odlingsmark blir obrukbar. Placering
av järnvägen inom mörkgrön korridorer medför måttlig-stor negativ
konsekvens för jord- och skogsbruket.

Ljusgrön korridor
Ljusgrön korridor passerar en mindre del skogsmark mellan Viareds
verksamhetsområde och Borås. Ljusgrön korridor bedöms få små negativa
konsekvenser för jord- och skogsbruket.

Mörkgrön korridor
Väster om Borås bedöms mörkgrön korridor inte påverka jordeller skogsbruket. Korridoren går längs med väg 40 och Viareds
verksamhetsområde. Järnvägen förutsätts gå i tunnel norr om väg 40.
Öster om Borås bedöms korridoren påverka framför allt skogsbruket. Detta
genom fragmentering och minskad areal. Korridoren bedöms få måttliga
negativa konsekvenser för främst skogsbruket öster om Borås.

Ljusblå korridor
Ljusblå korridor passerar ett stort antal skogsområden. Järnvägen bedöms
fragmentera flertalet av markerna och resultera i minskad brukbar areal,
där järnvägen inte förläggs på bro eller i tunnel. Korridoren bedöms få
måttliga-stora negativa konsekvenser för främst skogsbruket.

Mörkblå korridor
Mörkblå korridor skulle likt ljusblå korridor fragmentera flera
skogsmarker. Konsekvenser hänvisas därför till avsnittet om ljusblå
korridor. Mörkblå korridor bedöms få måttliga- stora negativa
konsekvenser för främst skogsbruket.

Röd korridor
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11.7.4 Jord- och skogsbruk
Förutsättningar

Röd korridor kommer till största delen att förläggas i tunnel, vilket inte
bedöms påverka jord- och skogsbruket. Jord- och skogsbruket bedöms
kunna ha samma funktion som idag. I en mindre del av röd korridor
i väster kan dock passage i markplan bli aktuellt. Fragmentering av
skogsmark utmed denna sträcka skulle kunna resultera i minskad brukbar
areal. Röd korridor bedöms få små-måttliga negativa konsekvenser för
jord- och skogsbruket.

Gul korridor
Väster och öster om Borås gäller samma konsekvenser som för röd
korridor. Passagen genom Borås kommer inte påverka jord- och
skogsbruket, då det inte förekommer brukbar jord- eller skogsmark
inom centrala Borås. Gul korridor bedöms orsaka små-måttliga negativa
konsekvenser för jord- och skogsbruket.

Lila korridor
Lila korridor bedöms ge liknande konsekvenser som mörkgrön korridor,
där korridoren inte går vid väg 40. Lila korridor bedöms ge måttliga- stora
negativa konsekvenser för jord- och skogsbruket.
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Åtgärder
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder för att mildra konsekvenserna för de
korridorer som innebär måttlig konsekvens eller högre.

Västra delen
Mörkgrön korridor
För att mildra järnvägens konsekvenser för jord- och skogsbruket behövs
en placering av järnvägen i tunnel eller på bro på större delen av sträckan.

Östra delen
Lila korridor

Röd korridor
Samma åtgärder som för lila korridor väster om Borås.

En placering av järnvägen i tunnel eller på bro på större delen av sträckan
väster och öster om Borås skulle kunna mildra järnvägens konsekvenser
för jord- och skogsbruket.

Gul korridor

Mörkgrön korridor

Samlad bedömning

Samma åtgärder som för lila korridor, dock endast öster om Borås.

Ljusblå korridor

Lila korridor

För att mildra järnvägens konsekvenser för jord- och skogsbruket behövs
en placering av järnvägen i tunnel eller på bro på större delen av sträckan.

Samma åtgärder som för mörkgrön korridor.

Den samlade bedömningen för jord- och skogsbruket framgår av
tabell 11.7.4.1. För respektive intresse bedöms värde och effekt i tre
klasser. Kombinationen av dessa bedömningar resulterar i en av fem
konsekvensklasser från små till stora konsekvenser. För ytterligare
beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 4.7.

Mörkblå korridor
Samma åtgärder som för ljusblå korridor.

Jord- och skogsbruk
Västra delen

Östra delen

Mörkgrön

Lila

Korridoren passerar små
jorbruksområden och stora
skogsbruksområden med
mycket god tillgänglighet och
produktion, vilket ger ett högt
värde.

Korridoren passerar små
jorbruksområden och stora
skogsbruksområden med
mycket god tillgänglighet och
produktion, vilket ger ett högt
värde.

Järnvägen skulle kunna
påverka jord- och
skogsbruket i sådan
omfattning att brukandet av
marken försvåras, vilket ger
en måttlig effekt.

Järnvägen skulle kunna
påverka jord- och
skogsbruket i sådan
omfattning att brukandet av
marken försvåras, vilket ger
en måttlig effekt.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Lila

Ljusgrön

Korridoren passerar områden Korridoren passerar en
med mycket god tillgänglighet mycket liten andel skogsmark,
och produktion avseende
vilket ger ett lågt värde.
framför allt skogsmark., både
väster och öster om Borås.
Järnvägen skulle kunna
Värdet bedöms därmed som
påverka skogsbruket i sådan
högt.
omfattning att brukandet av
marken försvåras, vilket ger
Järnvägen skulle kunna
en måttlig effekt.
påverka skogsbruket i sådan
omfattning att brukandet av
Konsekvenserna blir därmed
marken försvåras, vilket ger
små-måttliga.
en måttlig effekt.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga -stora.

Mörkgrön

Ljusblå

Korridoren passerar områden
med mycket god tillgänglighet
och produktion avseende
framför allt skogsmark öster
om Borås i en sydlig utgång.
Övrig sträcka passerar
korridoren områden med
mindre goda förutsättningar.
Den sammanvägda
bedömningen ger måttligt
värde.

Korridoren passerar områden Korridoren passerar områden Korridoren passerar en liten
med mycket god tillgänglighet med mycket god tillgänglighet andel skogsområden med
och produktion avseende
och produktion avseende
goda förutsättningar för
framför allt skogsmark, vilket framför allt skogsmark, vilket brukande, där järnvägen kan
ger ett högt värde.
ger ett högt värde.
komma att placeras i
markplan. Övriga sträckan
Järnvägen skulle kunna
Järnvägen skulle kunna
går järnvägen i tunnel. Den
påverka skogsbruket i sådan påverka skogsbruket i sådan sammanvägda bedömningen
omfattning att brukandet av
omfattning att brukandet av
ger ett lågt värde.
marken försvåras, vilket ger
marken försvåras, vilket ger
en måttlig effekt.
en måttlig effekt.
Järnvägen skulle kunna
påverka skogsbruket i sådan
Konsekvenserna blir därmed Konsekvenserna blir därmed omfattning att brukandet
måttliga-stora.
måttliga-stora.
försvåras, vilket ger en
måttlig effekt.

Järnvägen skulle kunna
påverka skogsbruket i sådan
omfattning att brukandet
försvåras, vilket ger en
måttlig effekt.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
små-måttliga.

Järnvägen skulle kunna
påverka skogsbruket i sådan
omfattning att brukandet
försvåras, vilket ger en
måttlig effekt.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.7.4.1. Samlad bedömning för jord- och skogsbruk.
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Samma åtgärder som för lila korridor väster om Borås.
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Mörkblå

Röd

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Gul
Korridoren passerar en liten
andel skogsområden med
goda förutsättningar för
brukande, där järnvägen kan
komma att placeras i
markplan. Övriga sträckan
går järnvägen i tunnel. Den
sammanvägda bedömningen
ger ett lågt värde.

Stora negativa konsekvenser

Som en följd av användningen av fossila bränslen ökar halten av koldioxid
i atmosfären. Detta förstärker den naturliga växthuseffekten och
medför att jordens medeltemperatur stiger. Om utsläppen inte minskas
tillräckligt snabbt kan det få förödande konsekvenser för bland annat
livsmedelsförsörjning, människors hälsa och miljön i övrigt.
Transportsektorns utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser
har minskat sedan 2007. Utsläppen från inrikes transporter domineras
helt av vägtrafiken, och det är också där som utsläppen har minskat mest.
Personbilarna står för majoriteten av vägtrafikens utsläpp men också för
huvudparten av utsläppsminskningen under senare år. Även utsläppen
från tunga lastbilar har minskat under senare år.
Även om trenden är att utsläppen minskar pekar Trafikverkets prognos
fram till 2030 och 2050 på att utsläppen inte kommer att fortsätta minska.
Samtidigt finns det mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och
mål om att Sverige inte ska ha några utsläpp av växthusgaser år 2050. Det
kommer inte att räcka med tekniska åtgärder som energieffektivare fordon
och drivmedel för att nå dessa mål. Det behövs även en ny inriktning i
planeringen och utvecklingen av samhället och infrastrukturen.
Järnvägstrafiken svarar för mindre än en procent av transportsektorns
samlade utsläpp av koldioxid. Det beror dels på att järnvägsnätet
till största delen är elektrifierat, dels på att spårburen trafik har lågt
rullmotstånd och att det är möjligt att frakta stora mängder gods och
många passagerare samtidigt. Tungt gods är energimässigt mycket
lämpligt att köra på järnväg (Trafikverket 2015-05-05).
Vid drift har trafiken på järnvägen mycket mindre påverkan på klimatet
än trafik på vägar. Däremot kan anläggandet generera stora utsläpp av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid anläggande av fixerade spår då
andelen betong som nyttjas är stor. Vid anläggandet tillkommer även
bland annat utsläpp från masstransporter och övriga maskiner.

Påverkan, effekt och konsekvens
Nollalternativ

Nollalternativet innebär små förändringar jämfört med dagens situation.
Nollalternativet innebär ingen ny järnvägsanläggning med fixerat spår
mellan Bollebygd-Borås, som genererar stora utsläpp av växthusgaser vid
framställning. Dock sker inte heller den överflyttning av resande från flyg,
buss och bil till tåg som kan ske i utbyggnadsalternativet.

Utbyggnadsalternativ

Inom lokaliseringsutredningen har en beräkning gjorts av den
energianvändning och klimatbelastning som utbyggnaden av
höghastighetsjärnväg ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. I denna
kalkyl tas ingen hänsyn till de minskningar av utsläpp som projektet
förväntas medföra i form av överflyttning av trafik från flyg, buss och bil
till järnväg. Syftet med kalkylen är att jämföra den negativa påverkan på
klimatet som anläggande och drift av höghastighetsjärnvägen kommer att
ha i de olika korridorerna.

I klimatkalkylerna har antaganden gjorts utifrån längden på korridorerna
och var exempelvis broar och tunnlar kan komma att förläggas.
Profilläget, det vill säga om höghastighetsjärnvägen går på mark, i tunnel
eller på bro påverkar resultatet av klimatkalkylen väldigt mycket. Eftersom
profilläget till stora delar inte är bestämt blir kalkylen därför osäker. Bro
är det alternativ som ger störst utsläpp av växthusgaser vid anläggandet,
därefter kommer i fallande skala bergtunnel och markplan. Anläggande
av dubbelspårig järnvägsbro på betongbalk genererar knappt dubbelt så
mycket utsläpp av växthusgaser som dubbelspårig bertunnel och drygt fyra
gånger mer utsläpp än för dubbelspårig järnväg i markplan, baserat på en
sträcka om 1 km.
För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom
koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming
Potential) och koldioxidekvivalenter, CO2-ekvivalenter fås. Denna faktor
är olika för respektive gas och ger det totala bidraget till den globala
uppvärmningen för den aktuella gasen. Räknat per utsläppt ton bidrar
metan exempelvis 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och
ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton CO2-ekvivalenter.
(Naturvårdsverket 2016-01-07). Med hjälp av detta kan sedan samtliga
växthusgaser adderas och ett värde fås som kan jämföras, exempelvis
mellan olika korridorer i denna lokaliseringsutredning. För att ha något att
relatera utsläppen till kan nämnas att år 2010 bidrog vägtrafiken i Västra
Götalands län med utsläpp av cirka 3 miljoner CO2-ekvivalenter, varav
knappt 2 miljoner kom från personbilstrafiken (Västra Götalandsregionen
2013-05-07).

Västra delen
Mörkgrön korridor
Klimatkalkyl för mörkgrön korridor är beräknad på en total längd av
korridoren på cirka 16 km. Resultatet visar att det totala utsläppen av
koldioxid i byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är
beräknat till cirka 130 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är att bygga järnvägsbro på betongbalk,
vilket motsvarar ungefär 37 % av det totala utsläppet. Därefter kommer
bergtunnel samt fixerat spår, med ungefär 20 %, respektive 17 %, av
det totala utsläppet. Mörkgrön korridor bedöms få måttliga negativa
konsekvenser avseende klimatpåverkande utsläpp.

Lila korridor
Klimatkalkyl för lila korridor är beräknad på en total längd av korridoren
på cirka 16 km. Resultatet visar att det totala utsläppet av koldioxid i
byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är beräknat till
cirka 110 000 ton.
Det största bidraget till utsläppet är att bygga järnvägsbro på betongbalk,
vilket motsvarar ungefär 26 % av de totala utsläppet. Därefter kommer
bergtunnel samt fixerat spår, med ungefär 22 %, respektive 19 %, av det
totala utsläppet. Lila korridor bedöms få måttliga negativa konsekvenser
avseende klimatpåverkande utsläpp.

Östra delen
Lila korridor
Klimatkalkyl för lila korridor är beräknad på en total längd av korridoren
på cirka 18 km. Resultatet visar att det totala utsläppet koldioxid i
byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är beräknat till
cirka 160 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är att bygga järnvägsbro på betongbalk,
vilket motsvarar ungefär 46 % av de totala utsläppet. Därefter
kommer fixerat spår, med ungefär 15 %, av det totala utsläppet. Lila
korridor bedöms få måttliga-stora negativa konsekvenser avseende
klimatpåverkande utsläpp.

Ljusgrön korridor
Klimatkalkyl för ljusgrön korridor är beräknad på en total längd av
korridoren på cirka 16 km. Resultatet visar att det totala utsläppet
koldioxid i byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är
beräknat till cirka 160 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är att bygga bergtunnel, med
ungefär 40 %, av det totala utsläppet. Därefter kommer järnvägsbro på
betongbalk, vilket motsvarar ungefär 23 % av de totala utsläppet. Ljusgrön
korridor bedöms få måttliga-stora negativa konsekvenser avseende
klimatpåverkande utsläpp.

Mörkgrön korridor
Klimatkalkyl för mörkgrön korridor är beräknad på en total längd av
korridoren på cirka 16 km. Resultatet visar att det totala utsläppet
koldioxid i byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är
beräknat till cirka 150 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är att bygga järnvägsbro på betongbalk,
vilket motsvarar ungefär 44 % av de totala utsläppet. Därefter kommer i
fallande skala bergtunnel fixerat spår, med ungefär 18 %, respektive 15 %,
av det totala utsläppet. Mörkgrön korridor bedöms få måttliga negativa
konsekvenser avseende klimatpåverkande utsläpp.
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11.7.5 Klimatpåverkande utsläpp
Förutsättningar

Ljusblå korridor
Klimatkalkyl för ljusblå korridor är beräknad på en total längd av
korridoren på cirka 16 km. Resultatet visar att det totala utsläppet
koldioxid i byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är
beräknat till cirka 110 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är att bygga järnvägsbro på betongbalk,
vilket motsvarar ungefär 46 % av de totala utsläppet. Därefter kommer
fixerat spår, med ungefär 20 % av det totala utsläppet. Ljusblå korridor
bedöms få måttliga negativa konsekvenser avseende klimatpåverkande
utsläpp.
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Mörkblå korridor
Klimatkalkyl för mörkblå korridor är beräknad på en total längd av
korridoren på cirka 15 km. Resultatet visar att det totala utsläppet
koldioxid i byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är
beräknat till cirka 100 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är att bygga järnvägsbro på betongbalk,
vilket motsvarar ungefär 52 % av de totala utsläppet. Därefter kommer
fixerat spår, med ungefär 8 % av det totala utsläppet. Mörkblå korridor
bedöms få måttliga negativa konsekvenser avseende klimatpåverkande
utsläpp.

Röd korridor
Klimatkalkyl för röd korridor är beräknad på en total längd av korridoren
på cirka 16 km. Resultatet visar att det totala utsläppet koldioxid i
byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är beräknat till
cirka 210 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är bergtunnel, vilket motsvarar ungefär
50 % av de totala utsläppet. Därefter kommer station under mark med
ungefär 21 % av det totala utsläppet. Röd korridor bedöms få stora
negativa konsekvenser avseende klimatpåverkande utsläpp.

Gul korridor
Klimatkalkyl för gul korridor är beräknad på en total längd av en järnväg
i korridoren på cirka 18 km. Resultatet visar att det totala utsläppet
koldioxid i byggskedet för anläggande av järnväg inom korridoren är
beräknat till cirka 170 000 ton CO2-ekvivalenter.

Det största bidraget till utsläppet är att bygga bergtunnel, vilket motsvarar
ungefär 31 % av de totala utsläppet. Därefter kommer fixerat spår samt
betongtråg, med ungefär 13 %, respektive 11 %, av det totala utsläppet.
Gul korridor bedöms få måttliga-stora negativa konsekvenser avseende
klimatpåverkande utsläpp.

Skala för bedömning är som följer:
Små negativa konsekvenser - totalt utsläpp av 0-49 000 ton
CO2-ekvivalenter under byggskedet.
Små-måttliga negativa konsekvenser - utsläpp av 50 000-99 000 ton
CO2-ekvivalenter under byggskedet.

Åtgärder
För att minska utsläppet av växthusgaser utöver det som nu är angivet kan
exempelvis en betong väljas som ger mindre utsläpp än standardvarianten.

Måttliga negativa konsekvenser - utsläpp av 100 000-149 000 ton
CO2-ekvivalenter under byggskedet.

Om järnvägen förläggs mer i markplan än vad som antagits i genomförda
klimatkalkyler skulle klimatpåverkande utsläpp från anläggandet av
höghastighetsjärnvägen minska. Detta då tunnlar och broar genererar
större utsläpp av växthusgaser vid anläggandet än att förlägga järnvägen
i markplan. En sådan lösning är inte möjligt i röd eller gul korridor där
tunnel är en förutsättning inom delar av korridorerna.

Måttliga-stora negativa konsekvenser - utsläpp av 150 000-199 000 ton
CO2-ekvivalenter under byggskedet.

För att minimera utsläppen från anläggningsskedet bör en så detaljerad
masshanteringsplan som möjligt upprättas i kommande skede för att
undvika onödiga transporter av massor.

Järnvägens ungefärliga profil är fastlagd för röd korridor och för viss del
av gul korridor. Med hänsyn till att järnvägens profil är så avgörande för
utsläppen av klimatgaser från anläggandet och övriga korridorers profiler
kan variera stort kan egentligen endast en slutsats dras av genomförd
klimatkalkyl. Denna slutsats är att en järnväg i röd korridor sannolikt
kommer att generera ungefärligt det utsläpp av klimatgaser som har
beräknats. I övriga korridorer kan utsläppen komma att kunna ligga i ett
spann mellan cirka 100 000 - 200 000 ton CO2-ekvivalenter, beroende av
vilken profil som väljs inom korridoren.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för klimatpåverkande utsläpp kan ses i tabell
11.7.5.1. För klimatpåverkande utsläpp har en relativ skala tagits fram
specifikt för detta projekt. Denna skala ska inte användas för att bedöma
konsekvenser i andra projekt utan är endast till för att visa på de relativa
skillnaderna mellan korridorerna.

Stora negativa konsekvenser - utsläpp av 200 000-250 000 ton
CO2-ekvivalenter under byggskedet.

Klimatpåverkande utsläpp
Västra delen

Mörkgrön

Lila

Totalt utsläpp om cirka
Totalt utsläpp om cirka
130 000 ton CO2-ekvivalenter. 110 000 ton CO2-ekvivalenter.
Största bidraget är
Största bidraget är
anläggande av bro och
anläggande av bro och
därefter kommer bergtunnel.
därefter bergtunnel.

Östra delen

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Konsekvenserna blir därmed
måttliga.

Lila

Ljusgrön

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Röd

Gul

Totalt utsläpp om cirka
Totalt utsläpp om cirka
Totalt utsläpp om cirka
Totalt utsläpp om cirka
Totalt utsläpp om cirka
Totalt utsläpp om cirka
160 000 ton CO2-ekvivalenter. 160 000 ton CO2-ekvivalenter. 150 000 ton CO2-ekvivalenter. 110 000 ton CO2-ekvivalenter. 100 000 ton CO2-ekvivalenter. 210 000 ton CO2-ekvivalenter.
Största bidraget är
Största bidraget är
Största bidraget är
Största bidraget är
Största bidraget är
Största bidraget är
anläggande av bro.
anläggande av bro och
anläggande av bro och
anläggande av bro och
anläggande av bro och
anläggande av bergtunnel.
därefter bergtunnel.
därefter bergtunnel.
därefter fixerat spår.
därefter fixerat spår.
Konsekvenserna blir därmed
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.
Konsekvenserna blir därmed Konsekvenserna blir därmed Konsekvenserna blir därmed Konsekvenserna blir därmed stora.
måttliga-stora.
måttliga-stora.
måttliga.
måttliga.
Små negativa konsekvenser

Små-måttliga negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 11.7.5.1. Samlad bedömning för klimatpåverkande
utsläpp
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Måttliga-stora negativa konsekvenser

Totalt utsläpp om cirka
180 000 ton CO2-ekvivalenter.
Största bidraget är
anläggande av bergtunnel
och därefter fixerat spår.
Konsekvenserna blir därmed
måttliga-stora.

Stora negativa konsekvenser

Byggande av järnväg, se figur 12.1, innebär omfattande arbete med schakt,
bergsprängning, bro- och tunnelbyggnad, pålning, krossning, transporter
med mera. Hela arbetet med att färdigställa anläggningen ska genomföras
utan att övriga samhällsfunktioner påverkas i allt för stor omfattning.
Konsekvenser som kan uppstå under byggskedet kan i vissa fall vara större
och allvarligare än de konsekvenser som den färdiga anläggningen medför.

12.1 Buller och vibrationer
Under byggtiden kan en temporär ökning av bullernivåer kring
arbetsplatserna förväntas. Främst i form av byggtrafik till och från
arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, pålning, krossning och
sprängning. Trafikbuller är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd.
Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller
som en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras
för att minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla
riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska
rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för
buller inomhus. Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas
efter riktvärdena för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen
som byggbuller. Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till
ohälsa för närboende.

12.2 Luftkvalitet

12.4 Påverkan på bevarandevärden

Under byggtiden kan det förväntas en temporär försämring av
luftkvaliteten lokalt kring utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.
Temporär försämring av luftkvaliteten skulle kunna orsakas av damning
och transport inom arbetsplatsen. Damning skulle kunna uppstå i
entreprenaden vid krossning, hantering av jord- och stenmassor samt
trafik på transportvägar. Vid damning förväntas åtgärder vidtas för att
undvika olägenheter för människor.

Grumling av ytvattenförekomster

För att minimera den temporära påverkan under byggskedet har
Trafikverket upprättat ett dokument ”Generella miljökrav vid
entreprenadupphandling, TDOK 2012:93” som behandlar bland annat
krav på fordon som ska upprätthållas i entreprenadprojekt.

12.3 Tillgänglighet
Befintliga väg- och fastighetsanslutningar förväntas vara i funktion
och säkra under hela entreprenadtiden. Vid markområden som brukas
och där entreprenaden fragmenterar marken, bör brukaren under hela
entreprenadtiden ha tillgång till överfarter som möjliggör brukning av
mark på båda sidor av entreprenaden.

Under byggtiden kommer partiklar från exempelvis grävning komma att
påverka ytvattenförekomster, dels genom grumling av vattenmassan och
dels genom sedimentation på bottnar. Omfattande grumling kan medföra
skador på gälarna hos fisk, korta perioder av grumling kan dock det flesta
arter klara av. Grumling av vattenmassan kan även innebära en minskad
växtproduktion till följd av minskad solinstrålning. Detta kan ge effekter
högre upp i näringskedjan. Sedimentation kan innebära att bottnar får en
annan struktur som kan påverka strömlekande fiskarter och bottenlevande
arter samt påverka fiskens reproduktion genom att lekbottnar sätts igen.
Ökad sedimentation på lekbottnar kan i värsta fall leda till dödlighet av ägg,
larver eller yngel. Ökad sedimentation kan också leda till att lekbottnar
förlorar sin funktion.
Om grumlande arbete utförs under så kort period som möjligt och åtgärder
genomförs för att minska grumling vid behov bedöms inga bestående
skador på naturmiljön uppkomma. Undviks grumling under de perioder då
fisken vandrar upp (mitten av september till oktober) och smolt ner (april
och maj) i vattendraget kan negativa konsekvenser ytterligare begränsas.

Vid avspärrning av befintliga vägar till och från bland annat
samhällsfunktioner samt rekreation och friluftsområden förväntas
tillfälliga passager att anläggas. Dessa ska vara säkra och tydligt
markerade, så att funktionen och tillgängligheten upprätthålls under hela
entreprenaden.
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12 Byggskedet - påverkan och
åtgärder

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt
fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som
nedåt.
Trafikverket har inte beslutat om några riktvärden för vibrationer från
byggarbetsplatser. Riktvärdena är istället ofta projektspecifika och
beror av vilka typer av arbeten, exempelvis sprängning, borrning och
spontning, som behöver utföras inom det aktuella projektet. Riktvärden för
byggskedet tas fram i samband med senare planeringsskede.
Trafikverket har inte beslutat om några riktvärden för stomljud från
byggarbetsplatser. Sådana riktvärden är, liksom riktvärden för vibrationer
under byggtiden, ofta projektspecifika och beror av vilka typer av arbeten
som behöver utföras inom just det projektet. Exempelvis har inom ramen
för Västlänken riktvärdena för buller från byggarbetsplatser använts även
för stomljud.

Figur 12.1. Byggande av ny järnväg. Fotograf Kenneth Hellman.
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Processvatten från tunneldrivning

Föroreningsspridning

Vid anläggande av tunnlar uppkommer processvatten. Vatten behövs
främst vid borrning av spränghål och sonderings- och injekteringshål
samt för våtgörning av utsprängd bergmassa och vid tvättning av bergytor
före applicering av sprutbetong. Arbeten vid tunnelbyggen kommer att
förorena vattnet. Föroreningarna består i huvudsak av olja, suspenderade
partiklar samt lösta kväveföroreningar från sprängningen.

Flera utav korridorerna passerar flertalet förorenade områden. Arbeten
i förorenade områden medför en ökad risk för föroreningsspridning.
Arbeten under grundvattennivån skulle kunna orsaka spridning av
föroreningar via grundvattnet, vilket skulle kunna resultera i att
föroreningar sprids till områden som inte är förorenade. Spridning av
förorenade ämnen kan ge negativa konsekvenser för växt- och djurlivet.

Oljeföroreningar skulle kunna orsaka fysiska skador på vattenlevande
organismer om dessa fäster på organismernas känsliga områden. Vid
utsläpp av kväveföroreningar skulle bland annat algblomning med
syrebrist som följd kunna ske i både sjöar och vattendrag. Suspenderat
material i processvattnet orsakar dels grumling av vattenmassan och
dels kan det sedimentera. Konsekvensen av detta är detsamma som för
grumling av vattendrag, beskrivning av konsekvenserna hänvisas därför till
avsnittet om grumling av ytvattenförekomster.
Vidare är processvattnet ofta starkt basiskt med högt pH på grund av
stora mängder cement och betong som används för att täta och säkra
tunnelrören. Högt pH kan leda till att ammoniumjoner omvandlas till
ammoniak, vilket kan vara direkt toxiskt för många vattenlevande djur och
växter.
Föroreningarna kan orsaka negativa konsekvenser i recipienter och direkt
angränsande naturområden. För att minska negativ påverkan måste
processvattnet genomgå rening innan det släpps ut till recipient.
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Grundvattensänkning
Schaktning och sprängning kan leda till en temporär grundvattensänkning,
vilket skulle kunna påverka växtlighet och vattenmagasin under
byggtiden. Konsekvenserna skulle kunna visa sig så som minskat uttag i
vattenmagasin och enskilda brunnar, samt uttorkning av naturmiljöer där
grundvattenytan ligger högt.

Kulturhistoriska värden
Under byggtiden ska kända fornlämningar eller kulturmiljöer som ligger
i anslutning till arbetsområdet skyddas med exempelvis stängsling för att
inte skadas. Om en fornlämning påträffas, som inte tidigare varit känd ska
arbetet omedelbart stoppas och anmälas till Länsstyrelsen.

Naturmiljövärden
Under byggtiden ska de naturmiljövärden som finns, i anslutning till
arbetsområdet, skyddas med exempelvis stängsling för att inte skadas eller
påverkas.
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12.5 Masshantering
Anläggandet av ny höghastighetsjärnväg bedöms innebära en omfattande
masshantering av jord- och bergmassor. Massor produceras vid skärningar
och tunnlar, samtidigt som det krävs massor för uppbyggnad av bankar
och själva banvallen. Landskapet där höghastighetsjärnvägen ska förläggas
är mycket kuperat, vilket resulterar i stor omsättning av massor.
Inom projektet bedöms det både kunna bli ett överskott samt underskott
av massor. Höga krav ställs på material som används för uppbyggnad
av järnvägen, vilket skulle kunna resultera i att massor som uppkommer
i entreprenaden inte uppfyller de krav som ställs för uppbyggnad av
järnväg och därför behöver forslas bort. Samtidigt gör detta att massor kan
behöva tillföras utifrån som uppfyller ställda krav. Massor som tillförs och
bortforslas ska hanteras korrekt utifrån eventuella föroreningsgrader.
Ett överskott och underskott av massor leder oftast till negativa
konsekvenser för miljön. Konsekvensernas omfattning beror på vart det
uppstår. Hur mycket och hur massorna ska fördelas kommer att utredas
vidare i kommande skeden.

12.6 Arbetsmiljö
Avseende arbetsmiljörisker under byggande så erbjuder samtliga
korridorer utmaningar i form av tunnlar och broar, men metoder för att
hantera dessa risker finns. Särskilda risker bedöms finnas för röd korridor
genom Borås med omfattande tunnelarbeten på stort djup.

13.1 Miljökvalitetsnormer
Nedan beskrivs hur projektet påverkar miljökvalitetsnormerna. För
beskrivning av miljökvalitetsnormer hänvisas till avsnitt 9.3.

Miljökvalitetsnormer för luft
Projektet anses inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft, se vidare
avsnitt 11.5.8.

Miljökvalitetsnormer för buller
Projektet kommer att leda till högre bullernivåer, se vidare avsnitt 11.5.1.
Åtgärder förutsätts dock vidtas så att förutsättningar för att uppnå
miljökvalitetsnormerna ges.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Järnvägen kommer att korsa vattendrag som omfattas av
miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvattenmagasin som
omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten, se avsnitt 11.7.1.
Passagerna förutsätts utföras på ett sådant sätt att möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna inte försämras.

Miljökvalitetsmål kring luftkvalitet

Miljökvalitetsmål kring naturvärden

De miljökvalitetsmål som omfattas av luftkvalitet är:

De miljökvalitetsmål som omfattar naturvärden är:

•

Begränsad klimatpåverkan

•

Levande skogar

•

Frisk luft

•

Ett rikt odlingslandskap

•

Bara naturlig försurning

•

Ett rikt växt- och djurliv

•

Ingen övergödning

Hänsyn måste tas till de naturområden som finns inom utredningsområdet
vid lokalisering av den nya höghastighetsjärnvägen. Järnvägen kommer att
påverka flera naturområden i samband med passage genom områdena.

Genom att skapa förutsättningar för en höghastighetsjärnväg, som medför
en ökad möjlighet till ökat resande med kollektivtrafik, medverkar detta
projekt till att uppnå miljökvalitetsmålen kring luftkvalitet. Detta genom
mindre utsläpp av hälsoskadliga, försurande och övergödande ämnen.
Under byggtiden riskeras dock miljökvalitetsmålen att motverkas då
anläggningarbetena innebär användning av material som vid fabrikation
innebär en hög koldioxidbelastning, exempelvis betong. Dessutom kommer
omfattande transporter av material, personer, massor och maskiner att
ske under anläggningsskedet. Detta kommer att generera stora mängder
klimatpåverkande utsläpp och mindre mängder hälsoskadliga, försurande
och övergödande utsläpp. Vid projektering ska därför anläggningsdelar,
utformning av anläggningen, materialval och masshantering samt
transporter i anslutning till projektet planeras så att energianvändningen
och utsläppen minimeras. Slutsatsen är dock att projektet som helhet
bidrar till att uppfylla miljömålen.

Vid anläggandet och vid driften av den nya järnvägen kommer mark att tas
i anspråk. Det kommer att innebära att områden som idag nyttjas för skogsoch jordbruksmark berörs. Det är därför viktigt i det fortsatta planarbetet
att lösningar studeras som innebär att intrånget blir så litet som möjligt
och att järnvägens placering inte skapar barriäreffekter som försvårar
pågående markanvändning eller väsentligt begränsar tillgängligheten i
området. Det är viktigt att viltstråk och spridningskorridorer för såväl
växter som djur beaktas vid den fortsatta projekteringen. Med en väl vald
placering av järnvägen och åtgärder bedöms anläggningen inte motverka
att miljökvalitetsmålen om levande skogar med mera uppfylls.

Miljömål kring giftfri miljö
De miljökvalitetsmålen som omfattas av giftfri miljö är:

Miljökvalitetsmål kring vattenkvalitet

•

Giftfri miljö

De miljökvalitetsmål som omfattas av vattenkvalitet är:

•

Skyddande ozonskikt

13.2 Miljökvalitetsmål

•

Levande sjöar och vattendrag

Nedan beskrivs hur projektet medverkar eller motverkar till att
de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. En beskrivning av
vad miljökvalitetsmål är och vad det innebär kan ses i avsnitt 3.3.
Miljökvalitetsmålen är uppdelade efter påverkansområden, specificering
av vilka miljömål som ingår under varje påverkansområde kan ses under
avsnitt 3.3. I figur 13.1 redovisas vilka miljökvalitetsmål som projektet
aktivt bidrar till uppfyllelse av, vilka mål som motverkas, vilka mål som
kräver åtgärder för att inte motverkas samt vilka mål som projektet varken
bidrar till att uppfylla eller motverka. Figuren visar även motsvarande för
nollalternativet. Figuren behandlar färdig anläggning och inte byggskedet.

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Myllrande våtmarker

Samtliga dessa mål innebär att hänsyn måste tas till de yt- och grundvatten
som finns inom utredningsområde vid lokaliseringen av den nya
höghastighetsjärnvägen. Projektet kommer att påverka miljökvalitetsmålet
genom att flera yt- och grundvattenförekomster samt våtmarker kommer
att korsas av anläggningen. Åtgärder måste vidtas såväl under bygg- som
under driftskedet för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås.

Både i bygg- och driftskedet ska projektet undvika att bidra till
föroreningsspridning. I byggskedet innebär det, att i de fall förorenade
massor påträffas, ska dessa föroreningar hanteras och omhändertas på ett
sådant sätt att inte skada uppkommer på vare sig människor eller djur, och
att mark och vattenresurser skyddas från förorening. Förorenade områden
finns i, och i anslutning till, Borås samt i Viskans sediment. Projektet
kommer att medverka till att miljökvalitetsmålet uppfylls genom att
förorenad mark saneras.
Produktvalsprincipen, miljöbalken 2:a kapitlet 4§, ska alltid tillämpas så
produkter eller material med så liten påverkan på hälsa och miljö som
möjligt används i möjligaste mån. Trafikverket har regler (TDOK 2010:310
Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket)
för vilka ämnen som får användas och byggas in i anläggningen, vilket
minimerar diffusa utsläpp av skadliga ämnen, bland annat sådana ämnen
som riskerar att påverka ozonskiktet. Under förutsättning av dessa regler
följs bedöms projektet inte motverka miljökvalitetsmålet om ett skyddande
ozonskikt.
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Säker strålmiljö
Magnetiska fält uppkommer kring elledningarna vid en järnväg. Fälten
avtar snabbt med avståndet från järnvägen, se avsnitt 11.5.7. Trafikverket
tillämpar försiktighetsprincipen, miljöbalken 2:a kapitlet 3§, vilket innebär
att specifika utredningar ska göras i kommande skede så att exponeringen
för magnetiska fält begränsas och att miljömålet kan uppfyllas.

God bebyggd miljö
Lokalisering av korridorer har där så varit möjligt gjorts utifrån att det ska
vara möjligt att skapa goda boendemiljöer, bevara natur- och kulturvärden
samt områden för rekreation och friluftsliv. I kommande skeden är det
viktigt att titta på tillgänglighet till bland annat rekreationsområden och
kollektivtrafik, för att inte motverka miljökvalitetsmålet.
I lokaliseringsutredningen har både buller-, vibrationer- och
stomljudsutredningar genomförts samt gestaltningsprogram upprättats.
Detta för att i kommande skede se vilka behov och vidare utredningar som
behöver vidtas för att skapa en god bebyggd miljö.
För enstaka personer kommer intrång att ske som motverkar målet.
Byggande och drift av den nya järnvägen kan som helhet, utifrån val av
placering och utformning samt skyddsåtgärder, kommer att bidra till att
uppnå mål om en god bebyggd miljö.

13.3 Miljöbalkens hänsynsregler
Miljöbalkens hänsynsregler innebär att verksamhetsutövaren ska skaffa
sig kunskap om verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, för att
skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Vidare ska
skyddsåtgärder utföras och försiktighetsmått vidtas samt en plats väljas
som är lämplig för ändamålet.
Kemiska produkter med mera som kan befaras medföra risker för
människors hälsa eller miljö ska undvikas och om möjligt ersättas med
mindre farliga produkter. Hushållning med råvaror och energi ska
eftersträvas samt möjligheten till återanvändning och återvinning ska
nyttjas. I första hand ska förnybara energikällor användas.
Projektet uppfyller så långt dessa hänsynsregler, i form av upprättande
av denna miljökonsekvensbeskrivning där kunskap om verksamhetens
omfattning och art införskaffas. I fortsatta skeden får skyddsåtgärder och
försiktighetsmått iakttas för att bland annat bevara värdefulla miljöer och
skapa en god boendemiljö.

13.4 Transportpolitiska hänsynsmål
avseende miljö och hälsa
Målet innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska
också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och bidra till ökad hälsa.
En riskanalys har genomförts inom projektet. I riskanalysen har faktorer
som påverkar risken för olyckor med fara för människors liv och hälsa
identifierats och värderats. Vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån
regelverk, vilka åtgärder som behöver värderas vidare samt de korridorer
som kommer kräva särskilt omfattande studier har också identifierats, se
vidare avsnitt 11.5.6.
Hur projektet bidrar till att miljökvalitetsmålen uppfylls finns sammaställt
i tabell 13.1. De miljökvalitetsmål som projektet kommer att medverka
till uppfyllelse av är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig
försurning, ingen övergödning, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö,
levande skogar och god bebyggd miljö och delvis giftfri miljö.

Trafikverket har regler och krav för vilka kemiska produkter
som får användas och byggas in i anläggningen. Trafikverkets
kemikaliegranskningsfunktion ska granska kemikalierna innan de får
användas. Kemikalierna ska sedan registreras och klassas i Trafikverkets
kemikaliehanteringssystem, där eventuella särskilda villkor framgår vid
användandet av en viss produkt.

Miljökvalitetsmålen levande skogar och god bebyggd miljö bedöms
medverka till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen sett ur ett nationellt
perspektiv. Projektspecifikt bedöms miljökvalitetsmålen istället motverka
att miljökvalitetsmålet uppfylls, om inga åtgärder vidtas. Alternativt att
projektet inte har någon inverkan på miljökvalitetsmålen.

I nästa skede kommer en utförlig masshanteringsplan att upprättas för att
på ett så effektivt sätt som möjligt kunna ta tillvara på överskottmassor
och använda dessa på de platser där ett underskott av massor uppstår.
Återvinning av avfall under byggskedet kommer att utföras i enlighet med
kommunernas rutiner.

Projektet kommer i byggskedet medverka till att miljökvalitetsmålet giftfri
miljö uppfylls, där järnvägen kommer i konflikt med förorenad mark.
Detta på grund av att förorenad mark kommer att saneras där järnvägen
placeras. I anläggande, drift och underhåll av järnväg finns risk för
punktutsläpp av kemikalier, vilket då kräver åtgärder för att inte motverka
att miljökvalitetsmålet uppfylls.

Val av plats som är lämplig för ändamålet har utretts i denna
lokaliseringsutredning, för att så långt det är möjligt undvika väsentliga
intrång och olägenheterför människors hälsa och miljö.
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Nollalternativ

Väster
Tåg är ett ur miljöperspektiv bra transportmedel som resulterar i
lägre emissioner till luft i jämförelse med bil och flyg. Götalandbanan som helhet kommer att innebära en överflyttning av transporter från bil och flyg till tåg. Det resulterar i ett minskat utsläpp
av kol-, svavel- och kvävedioxid samt kolväten. Götalandsbanan
medverkar till att målen uppfylls.

Tåg är ett ur miljöperspektiv bra transportmedel som resulterar i lägre emissioner till luft i jämförelse med bil och flyg. Götalandbanan som helhet kommer att innebära en överflyttning av transporter från bil och flyg till tåg. Det resulterar
i ett minskat utsläpp av kol-, svavel- och kvävedioxid samt kolväten. Götalandsbanan medverkar till att målen uppfylls.

Ingen övergödning

Minskad möjlighet att flytta
över transporter från bil och
flyg till järnväg. Bidrar därmed inte till någon minskning
av utsläpp till luft. Motverkar
att målen uppfylls.

Levande sjöar och vattendrag

Inga nya vattenområden tas
i anspråk.

Innebär passager av sjöar och vattendrag.

Innebär passager av sjöar och vattendrag.

Grundvatten av god
kvalitet

Ingen ytterligare påverkan på
grundvattnet.

Risk för sänkt grundvattennivå i områden där tunnlar och
skärningar förekommer.

Risk för sänkt grundvattennivå i områden där tunnlar och skärningar förekommer.

Myllrande våtmarker

Inga nya våtmarksområden tas
i anspråk.

Passage av flera våtmarker, vilket innebär minskad areal och risk
för att våtmarken dräneras, framför allt vid en järnväg i markplan.

Passage av enstaka våtmarker,
vilket innebär minskad areal
framför allt vid en järnväg i
markplan.

Levande skogar

Fortsatt skogsbruk enligt idag.
Innebär ingen minskning av
försurande ämnen.

Höghastighetsjärnvägen innebär ett minskat utsläpp av försurande ämnen, vilket i ett större perspektiv har positiv inverkan
på miljömålet.

Höghastighetsjärnvägen innebär ett minskat utsläpp av försurande ämnen utifrån överflyttning av trafik från bil till järnväg, vilket i ett större perspektiv har positiv inverkan på miljömålet.

Flera sumpskogar finns i korridorerna, som kan tas i anspråk och
riskeras att dräneras, vid en höghastighetsjärnväg i markplan.

Tar flertalet sumpskogar och
lövskogar i anspråk vid passage i markplan.

Tar endast ett fåtal sumpskogar i anspråk och anses
inte motverka miljömålet
i stort.

Tar endast ett fåtal sumpskogar
och en mindre areal lövskog i
anspråk vid passage i markplan
och anses inte motverka miljömålet i stort.

Tar endast en liten del
av regional värdefullt
odlingslandskap i anspråk
vid passage i markplan
och anses därmed inte motverka miljömålet i stort.

Tar inga nationellt eller regionalt värdefulla jordbruksmarker i anspråk

Korridor
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning

Mörkgrön

Öster
Lila

Lila

Ljusgrön

Inga större utpekade
våtmarker tas i anspråk.
Möjligtvis kan mindre
våtmarker komma att tas
i anspråk.

Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå

Gul

Tar endast en liten del av vattenområden i anspråk och anses
därmed inte motverka målet i stort.

Inga större utpekade våtmarker
tas i anspråk. Möjligtvis kan
mindre våtmarker komma att tas
i anspråk.

Passage av enstaka våtmarker, vilket innebär minskad areal
framför allt vid en järnväg i markplan.

Tar flertalet sumpskogar och en liten areal lövskog i anspråk vid
passage i markplan.

Ett rikt odlingslandskap

Inga nya jordbruksarealer tas
i anspråk.

Vid passage i markplan tas delar av regionalt värdefullt odlingslandskap i anspråk. Även risk för barriäreffekt som försvårar
brukande av kvarvarande marker.

Tar inga nationellt eller regionalt värdefulla jordbruksmarker i anspråk

Ett rikt växt- och djurliv

Inga nya väsentliga områden
för växt- och djurliv tas i
anspråk.

Tar sumpskog- och våtmarksområden i anspråk. Starkare
barriäreffekt där höghastighetsjärnvägen passerar i anslutning till väg 40. Passage av
sjöar och vattendrag.

Tar sumpskog, lövskog- och våtmarksområden i anspråk. Ny
barriär i landskapet, framför allt utanför Borås tätort. Passage
av sjöar och vattendrag.

Giftfri miljö

Innebär ingen ökning av bekämpningsmedel på befintlig
bana. Endast bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen används.

Eventuella föroreningar som kommer i konflikt med
anläggningen kommer att saneras.

Eventuella föroreningar som kommer i konflikt med anläggningen kommer att saneras.

Punktutsläpp till följd av olyckor torde främst kunna
omfatta mindre mängder hydrauloljor och liknande från
tågen. Beroende på utformning av avvattningssystem
skulle föroreningar kunna spridas vidare till omgivande
mark.

Punktutsläpp till följd av olyckor torde främst kunna omfatta mindre mängder hydrauloljor och liknande från tågen. Beroende på utformningen av
avvattningssystem skulle föroreningar kunna avlägsnas eller spridas vidare till omgivande mark.

Tar sumpskog- och våtmarksområden i anspråk. Ny barriär
i landskapet. Passage av sjöar
och vattendrag.

Röd

Tar lövskog- och våtmarksområden i anspråk. Ny barriär i
landskapet, framför allt utanför
Borås tätort.

Tar sumpskog, lövskog- och våtmarksområden i anspråk. Ny
barriär i landskapet, framför allt utanför Borås tätort. Passage av
sjöar och vattendrag.

Tar endast en liten del av våtmarksområden i anspråk, där ett
alternativ i markplan kan bli aktuellt, och anses därmed inte
motverka målet i stort.

Tar endast en liten del skogsmark i anspråk, där passage i markplan är möjlig och anses därmed inte motverka miljömålet i stort.

Liten del av järnvägen skulle kunna passera i markplan, vilket
dock inte anses motverka miljömålet i stort.

Punktutsläpp till följd av olyckor torde främst kunna
omfatta mindre mängder hydrauloljor och liknande
från tågen. I ett tunnelalternativ bedöms föroreningar
inte spridas vidare, utan lättare kunna samlas upp via
avledning av inläckande tunnelvatten. Beroende på
utformningen av avvattningssystemet skulle föroreningar
kunna avlägsnas eller spridas vidare till omgivande mark.

Skyddande ozonskikt

Innebär ingen ökad användning av ämnen som kan skada
ozonskiktet

Trafikverket har regler för vilka ämnen som får byggas in i
anläggningar. Ämnen som kan skada ozonskiktet ska undvikas.

Trafikverket har regler för vilka ämnen som får byggas in i anläggningar. Ämnen som kan skada ozonskiktet ska undvikas.

Säker strålmiljö

Människors eventuella
exponering av strålning skulle
komma att öka något på grund
av ökad trafik på befintlig
järnväg. Dock inte i sådan omfattning att ytterligare åtgärder
bedöms behövas.

Innebär en ny strålningskälla inom området. Trafikverket
tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att specifika
utredningar ska göras i kommande skeden så att exponeringen
för magnetiska fält begränsas.

Innebär en ny strålningskälla inom området. Trafikverket tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att specifika utredningar ska göras i kommande skeden så att exponeringen för magnetiska fält begränsas.

God bebyggd miljö

Buller från befintliga väg- och
järnvägar skulle komma att
öka på grund av ökad trafikering på både väg och järnväg.

Medverkar till att uppnå målet på ett övergripande plan med
regional utveckling, förbättrade förbindelser samt bidrag till en
god regional och global miljö.

Medverkar till att uppnå målet på ett övergripande plan med regional utveckling, förbättrade förbindelser samt bidrag till en god regional och global miljö.

Medverkar till att målet uppfylls

Starkare barriäreffekt och bullerpåverkan vid de områden
där höghastighetsjärnvägen
går nära väg 40. Påverkan på
kulturmiljöer vid passage i
markplan.

Barriär- och bullerpåverkan i
ett landskap som idag saknar
denna typ av barriär och störning. Påverkan på kulturmiljöer vid passage i markplan.

Ingen inverkan på målet

Ytterligare en kraftig barriär i Borås tätort, med ökade bullenivåer som följd. Påverkan på kulturmiljöer vid passage i markplan.

En ny kraftig barriär genom landskapet, med ökade bullenivåer
som följd.

Kräver åtgärd för att inte motverka att målet uppfylls

Liten påverkan i den del som
kan komma att förläggas i
markplan. Anses dock inte
motverka miljömålet i stort.

13 UPPFYLLELSE AV MÅL, MILJÖKVALITETSNORMER OCH ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Sträcka

Barriär- och bullerpåverkan
i den del av korridoren som
kommer att passera Borås
tätort i markplan.

Motverkar att målet uppfylls
Tabell 13.1. De olika korridorernas uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen.
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14 SAMLAD BEDÖMNING

14 Samlad bedömning
Den samlade bedömningen syftar till att göra en helhetsjämförelse
avseende miljö för de studerade alternativen. De olika korridorer
som jämförs med varandra, samt nollalternativet, har delvis olika
förutsättningar, se figur 14.1, 14.2, 14.3 och 14.4. I den västra delen ligger
mörkgrön korridor relativt nära väg 40 medan lila korridor går längre
söder ut i terrängen, se figur 14.1. I den östra delen går lila korridor förbi
befintlig station i Borås. Ljusgrön och mörkgrön korridor går förbi södra
delen av Borås tätort och lämnar staden i riktning mot väg 40, respektive
längs med Kust till kustbanan. Ljusblå och mörkblå korridor ligger söder
om Borås och går öster om Borås i riktning mot väg 40, respektive söder
om Kust till kustbanan, se figur 14.2. Röd korridor omfattar en järnväg i
bergtunnel under Borås, se figur 14.3. Gul korridor omfattar spår för icke
stannande tåg i bergtunnel under Borås och en station för stannande tåg i
markplan vid befintlig station, se figur 14.4.
Konsekvensbedömningen är gjord utifrån den metodik som beskrivs i
avsnitt 4.7 och bedömningen inom respektive ämnesområde redogörs
för i kapitel 11. Korridorerna är i vissa delar breda och skillnaden i
konsekvens kan variera stort utifrån var i korridoren järnvägen anläggs.
Dessa skillnader beskrivs i kapitel 11. Vid den samlade bedömningen
av korridorens konsekvens inom respektive ämnesområde har
utgångspunkten varit att järnvägen placeras där konsekvenserna blir
som störst. Det är alltså ett värsta scenario som beskrivs. De åtgärder
som beskrivs under avsnitten åtgärder i kapitel 11 är inte medtagna vid
bedömningen. Vid projektering av järnvägen i nästa skede kan alltså
konsekvenser komma att undvikas eller mildras. Möjligheten att mildra
konsekvenserna beskrivs kort i beskrivningen av varje korridor.
I tabell 14.5 görs en jämförelse av konsekvenserna, uppdelat på den
västra och den östra delen. Det är möjligt att kombinera alla de olika
korridorerna i den västra delen med alla korridorerna i den östra delen.
Konsekvenser för landskapsbild- och stadsbild, naturmiljö, kulturmiljö
samt rekreation och friluftsliv har vägts samman till en samlad bedömning
för bevarandevärden. De fyra ämnesområdena har alla viktats lika högt
vid sammanvägningen. Konsekvenser av inlösen av bostadshus, buller,
vibrationer, stomljud, ljusstörningar, barriärer och tillgänglighet för
människor, riskinventering och luftkvalitet har vägts samman till en
samlad bedömning för hälsa. För hälsa har alla ämnesområden utom
ljusstörningar viktats lika högt vid sammanvägningen. Ljusstörningar har
viktats till 50% av de andra ämnesområdena. Anledningen till detta är att
de andra åtta ämnesområdena har vetenskapligt stöd för att de påverkar
hälsan, medan ljusstörningar saknar sådant stöd. Konsekvenser för yt- och
grundvatten, berg, grus och sand, klimatpåverkande utsläpp, jakt och fiske
samt jord- och skogsbruk har vägts samman till en samlad bedömning för
naturresurser. För naturresurser har alla ämnesområden utom jakt och
fiske viktats lika högt vid sammanvägningen. Jakt och fisk har viktats till
75% av de andra ämnesområdena. Anledningen till detta är att de andra tre
ämnesområdena i denna del av Sverige berör befolkningens resurser som
helhet, medan jakt och fiske berör en mindre del av befolkningen.
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Gradering av konsekvenserna har gjorts utifrån skalan:
•

Små konsekvenser, 1 poäng

•

Små-måttliga konsekvenser, 2 poäng

•

Måttliga konsekvenser, 3 poäng

•

Måttliga-stora konsekvenser, 4 poäng

•

Stora konsekvenser, 5 poäng.

Poängen har sedan räknats samman och viktats enligt beskrivning ovan,
avrundats till en decimal och en samlad bedömning har fåtts enligt skalan:
•

0 - 1,5 poäng = små konsekvenser

•

> 1,5 - 2,5 poäng = små till måttliga konsekvenser

•

> 2,5 -3,5 poäng = måttliga konsekvenser

•

> 3,5 -4,5 poäng = måttliga-stora konsekvenser

•

> 4,5 - 5,0 poäng = stora konsekvenser

Förorenade områden är inte medtaget i den sammanvägda bedömningen.
Detta beror på att en passage av ett förorenat område rubriceras som en
negativ konsekvens då det innebär en kostnad för projektet att sanera
området. För miljön är det dock positivt att saneringen genomförs
och det som här bedöms som negativt är därmed positivt. Således
har bedömningen för förorenad mark utelämnats ur den samlade
bedömningen i tabell 14.5. I text och på karta beskrivs dock om förorenade
områden passeras då informationen som sådan är relevant.
En höghastighetsjärnväg kräver stora radier, vilket gör det svårt att
anpassa den till befintliga strukturer. De stora radierna gör också att en
anpassning av järnvägen i en viss punkt, exempelvis för att undvika ett
område med högt naturvärde eller ett bostadsområde, ger effekter längs en
lång sträcka. Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt att undvika
alla de områden till vilka det är önskvärt att hänsyn skulle tas.
Till följd av den höga hastigheten kommer tågen som trafikerar järnvägen
att generera höga bullernivåer. Detta kommer att påverka både
boendemiljöer, naturmiljöer och rekreationsområden.
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14.1 Nollalternativet
I nollalternativet ger förändringarna på den mark som omfattas av
korridorerna relativt små konsekvenser. För landskapsbilden sker
förändringarna främst längs de större vägarna, väg 40 och väg 27. Ett
område som redan idag präglas av storskalighet. För stadsbilden sker en
hel del förändringar i centrum kopplat till ny eller renoverad bebyggelse.
Denna bebyggelse har dock möjlighet att anpassas till befintliga strukturer
och tillföra nya element där så ges möjlighet. För naturmiljö och rekreation
och friluftsliv blir ingreppen relativt små, inga områden med utpekade
högre naturvärden berörs. Området vid Osdal-Bråt kommer sannolikt
att bli naturreservat. För kulturmiljö bedöms planerade utbyggnader
kunna ske med hänsyn till de kulturvärden som finns. Vidare kommer
Kristiansfälts landeri att kunna få ett skydd.
Bullernivåerna kommer att öka något längs befintliga järnvägar. Övriga
negativa konsekvenser för boende vad avser vibrationer, stomljud,
barriärer med mera blir små. Dock fås inte heller de positiva konsekvenser
för hälsa som förbättrade möjligheter att pendla mellan jobb och bostad
etcetera kan ge. Inte heller ges möjlighet att flytta över trafik från bil och
flyg till järnväg med minskade utsläpp till luft som följd.
För naturresurser innebär nollalternativet mindre ingrepp i skogsmark.
Ingen påvekan på jakt och fiske, eller möjligheten att nyttja berg, grus och
sand föräväntas.

14.2 Västra delen
Mörkgrön och lila korridor vid Bollebygd
Bägge korridorerna passerar dalgången söder om Bollebygd där en station
förutsätts förläggas. Dalgången har bevarandevärden bestående av de
vackra utblickarna, naturvärdena kopplade till Nolån och Sörån samt det
öppna, betade landskapet. Här finns spridda bostadshus och gårdar samt
skid- och downhillanläggningen Bollekollen. Dalgången och de värden som
finns här är påverkade av befintlig väg 40 som syns tydligt och utgör en
barriär och bullerkälla.
En höghastighetsjärnväg med station kommer att innebära markintrång
med inlösen av minst ett tiotal bostadshus som följd. Även mark med
naturvärden kommer att tas i anspråk och Nolån och Sörån kommer
att passeras på bred bro. En station i markplan skulle utgöra en barriär.
Vidare kommer de tåg som trafikerar järnvägen bland annat att generera
buller och vibrationer. Kvarvarande bostadshus kommer därmed att få
markant högre bullernivåer än idag.
Öster om dalgången blir terrängen högre och en tunnel om minst 3,5 km
förutsätts från dalgången och österut.

Längs resterande del av sträckan passeras bland annat ett ålderdomligt
odlingslandskap vid Låddekärrsbu och en våtmark norr om Vannasjön.
Vid Vannasjön finns en kommunal badplats. Ett fåtal spridda bostadshus
finns längs sträckan. I övrigt omfattar korridoren främst skogsmark där
skogsbruk bedrivs. Till följd av att korridoren följer väg 40 är merparten av
korridoren påverkad av den barriär och bullerkälla som väg 40 utgör.
En höghastighetsjärnväg skulle innebära ytterligare en barriär och den
kvarvarande marken mellan järnvägen och väg 40 skulle bli mer isolerad,
bullerstörd och eventuellt svårare att bruka för ett rationellt skogsbruk
än idag. Konsekvenserna av bullret för boende bedöms bli måttliga till
stora. Konsekvenserna av övriga delar bedöms inte bli så stora då få
boende påverkas, det djurliv som finns på platsen idag är anpassat till
höga bullernivåer och konsekvenser för skogsbruket kan minskas genom
eventuell omfördelning av marker samt anläggande av lämpliga passager.
Sammantaget bedöms mörkgrön korridor i den västra delen ge små till
måttliga konsekvenser för bevarandevärden främst på grund av att få
områden med kulturvärden eller med betydelse för rekreation berörs.
Endast ett fåtal områden med naturvärden berörs och den tillkommande
barriären och bullerkällan står inte i stor kontrast till vad området är utsatt
för idag. Det finns möjlighet att placera anläggningen i linje med befintlig
landskapsstruktur.
Det finns goda möjligheter att mildra konsekvenserna av markintrånget,
exempelvis genom att placera järnvägen i tunnel förbi känsliga områden.
För hälsa bedöms konsekvenserna bli små-måttliga. Detta beror främst
på att endast spridd bebyggelse finns i området. Konsekvenserna för
skogsbruket bedöms som måttliga till stora men konsekvenserna för
övriga naturresurser bedöms som lägre. Den samlade bedömningen för
naturresurser blir därmed måttliga negativa konsekvenser.

Lila korridor

Mellan Bollebygds dalgång och Viared passeras bland annat ett
ålderdomligt odlingslandskap vid Låddekärrsbu och våtmarker vid
Silkesåsen och Fjällstorp. Vid Stensås och Sjödal passeras kulturmiljöer
bestående av torp omgivna av odlingslandskap. Vidare finns ett fåtal
spridda bostadshus längs sträckan. I övrigt omfattar korridoren främst
skogsmark där skogsbruk bedrivs.

En höghastighetsjärnväg skulle innebära en barriär och bullerkälla i ett
område som saknar denna typ av störning idag. Barriären skulle skära av
det idag sammanhängande skogsområdet och bullernivåerna blir markant
högre. Negativa konsekvenser av markintrång, barriär och buller fås för
både kulturmiljö, naturmiljö och de boende som berörs.
Sammantaget bedöms lila korridor i den västra delen ge måttliga
konsekvenser för bevarandevärden främst på grund av att områden med
kulturvärden berörs och att konsekvenserna för naturvärdena av barriären
och det tillkommande bullret kan bli måttliga till stora. Det finns möjlighet
att placera anläggningen i linje med befintlig landskapsstruktur.

Det finns goda möjligheter att mildra konsekvenserna av markintrånget,
exempelvis genom att placera järnvägen i tunnel förbi känsliga områden.
Konsekvensen av barriär och buller kan mildras genom väl placerade
korsningspunkter samt bullerskydd. Av kostnadskäl är sannolikheten liten
att flertalet korsningspunkter eller omfattande bullerskydd anläggs längs
de delar av sträckan där bostadshus saknas.
För hälsa bedöms konsekvenserna bli små-måttliga. Detta beror främst
på bullerpåverkan samt att endast spridd bebyggelse finns i området.
Konsekvenserna för skogsbruket bedöms som måttliga till stora men
konsekvenserna för övriga naturresurser bedöms som lägre. Den
samlade bedömningen för naturresurser blir därmed måttliga negativa
konsekvenser.

14.3 Östra delen
Lila korridor

Söder om Viared passerar korridoren samlad bostadsbebyggelse vid
Rysshagen och de nordligaste delarna av Kvarnsjön och Bolingen. Sjöarna
erbjuder vackra utblickar och har höga naturvärden. Därmed har de även
värden för rekreation.
Korridoren når Borås vid Regementet. Regementet förutsätts passeras i
tunnel men en passage söder om Regementet förbi Kristiansfälts landeri
kan ske i markplan. Landeriet och regementet har kulturvärden. In mot
befintlig station passeras bostadsområden vid Regementet och Göta. Vid
befintlig station omfattar korridoren delar av bostadsområdet Norrby.
Därefter passeras Simonsland och Högskolan i Borås. Det förstnämnda
innehar kulturvärden och helheten utgör en viktig samhällsfunktion för
Borås. Ny station förutsätts placeras inom 750 meters avstånd från Stora
Torget, någonstans i anslutning till befintlig station.
Öster om högskolan omfattar korridoren de västra delarna av
bostadsområdet Bergdalen. Bostadsområdet Norrmalm förutsätts passeras
i tunnel. Dock kan passage i markplan ske väster om Norrmalm, vilket
skulle innebära markintrång i Borås djurpark. I Borås omfattar korridoren
ett stort antal förorenade områden, som exempelvis befintlig bangård,
samt tidigare verksamhetsområden.
Nordost om Borås omfattar korridoren Kypesjöarna som nyttjas för
rekreation. Vidare passeras Klämmabäcken med omgivande ravin,
odlingslandskap vid Tosseryd och Annelund samt mossar norr om
Bräkesås som alla har naturvärden. Odlingslandskapet vid Annelund har
även kulturvärden. Vid Tosseryd finns samlad bebyggelse, i övrigt finns
endast enstaka spridda bostadshus längs sträckan.
För bevarandevärden bedöms konsekvenserna som måttliga till
stora. Detta beror på att järnvägen kommer att medföra markintrång i
naturvärden både väster och öster om Borås. Vidare kommer järnvägen
att utgöra en barriär och en bullerkälla i skogsområden som, frånsett vid
passage av väg 27, saknar denna typ av påverkan idag. Detta ger negativa
konsekvenser för både naturmiljö och rekreationsvärden. Genom Borås
kan negativa konsekvenser för kulturmiljö uppkomma vid markintrång i
landeriet, samt inom stadsdelarna Göta, Simonsland och västra Bergdalen.
I centrum finns stora karaktärsbärande värden för stadsbilden och
konsekvenserna för stadsbilden bedöms som stora.

I Borås kommer många bostadshus att behöva lösas in exempelvis vid
Norrby och kvarvarande hus kommer att få högre bullernivåer än i
dagsläget, även om åtgärder förusätts genomföras så att riktvärdena
uppnås. Järnvägen kommer att förstärka befintliga infrastrukturbarriärer
i den sydvästra delen av korridoren inom staden och skapa en ny barriär i
de nordvästra delarna av korridoren inom staden. Det finns många viktiga
målpunkter i denna del av staden och konsekvenserna av barriären för
de människor som rör sig i staden bedöms därmed som stora. För övriga
ämnesområden inom hälsa bedöms dock konsekvenserna som lägre och
därför blir den sammanfattande bedömningen att konsekvenserna för
hälsa blir måttliga-stora.
Negativa konsekvenser för skogsbruket kan uppkomma både väster
och öster om Borås. Även tillgången på vilt kan påverkas negativt med
konsekvenser för jakt. Den samlade bedömningen för naturresurser är att
järnvägen får måttliga konsekvenser.

14 SAMLAD BEDÖMNING

Mörkgrön korridor

Ljusgrön korridor

Korridoren passerar över Viareds verksamhetsområde och omfattar
en relativt smal remsa naturmark söder om verksamhetsområdet. Vid
Hälasjön omfattar korridoren samlad bebyggelse, därefter passeras
väg 27. Öster om väg 27 förutsätts järnvägen gå i tunnel under Pickesjön
och Regementet. Söder om Regementet kan dock passage av Kristiansfälts
landeri ske i markplan. Landeriet och Regementet har kulturvärden.
I Borås omfattar korridoren bostadsområden vid Göta, Druvefors
och Bergsäter, delar av bostadsbebyggelsen har kulturvärden. Även
verksamhetsbyggnaderna vid före detta Åkerlunds bomullsspinneri
har kulturvärden. Vidare omfattar korridoren S:ta Birgittas griftegård
och Viskan. Ny station förutsätts placeras någonstans mellan Göta
och Bergsäter. Mellan Bergsäter och Svensgärde förutsätts järnvägen
förläggas i en minst 2,5 kilometer lång tunnel för att undvika
bostadsbebyggelsen. Dock kan passage i markplan ske i naturmarken öster
om Trandared och söder om Hulta, vilket skulle innebära att Kransån
samt rekreationsområdet norr om Kransmossen korsas. I Borås omfattar
korridoren ett stort antal förorenade områden, som exempelvis tidigare
verksamhetsområden.
Korridoren omfattar relativt liten andel naturmark och järnvägen
förutsätts passera få områden med naturvärden i markplan. Ett antal
kulturmiljöer, exempelvis bostadsområdet Göta och industrimiljön vid före
detta Åkerlunds bomullespinneri berörs dock i Borås. Stadsbilden kommer
att påverkas markant då korridoren inte följer några befintliga riktningar i
staden. Vidare kan området norr om Kransmossen komma att korsas med
negativa konsekvenser för rekreation. För bevarandevärden bedöms de
samlade konsekvenserna därmed som måttliga.
I Borås kommer många bostadshus att behöva lösas in och kvarvarande
hus kommer att få högre bullernivåer än i dagsläget, även om åtgärder
förusätts genomföras så att riktvärdena uppnås. Järnvägen förutsätts
dock gå i tunnel mellan Bergsäter och Svensgärde och antalat bostadshus
som utsätts för buller blir därmed avsevärt mindre än i lila och mörkgrön
korridor. Järnvägen kommer att skapa en ny barriär genom staden där
den inte går i tunnel. Det finns viktiga målpunkter i denna del av staden
och konsekvenserna av barriären för de människor som rör sig i staden
bedöms därmed som måttliga till stora. För övriga ämnesområden
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inom hälsa bedöms dock konsekvenserna som lägre och därför blir den
sammanfattande bedömningen måttliga negativa konsekvenser.

14 SAMLAD BEDÖMNING

Funningen. Korridoren passerar Viskan och naturområdet Osdals mader i
anslutning till ny väg 27. Förutom naturvärden och landskapsbildsvärden
är området vid Osdal-Bråt även viktigt för rekreation. Viskan och
närliggande
dalgång förutsätts på grund av topografin passeras på bro.
Eftersom andelen skogsmark som tas i anspråk är relativt
liten bedöms
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Korridoren passerar den norra delen av Viareds verksamhetsområde.
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Figur 14.2. Karta över östra delen av utredningsområdet
med övergripande konsekvenser markerade.
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om staden. Det finns få viktiga målpunkter i närheten av korridororen
och konsekvenserna av barriären för människor som rör sig i skogen
bedöms som måttliga. För övriga ämnesområden inom hälsa bedöms
dock konsekvenserna som lägre och därför blir den sammanfattande
bedömningen små till måttliga negativa konsekvenser.
Eftersom andelen skogsmark som tas i anspråk är relativt stor bedöms
konsekvenserna för skogsbruket som måttliga till stora. Ett viktigt viltstråk
passeras vid sjön Gasslången. Det och den totala barriäreffekten längs
sträckan kan påverka tillgången på vilt och ge negativa konsekvenser
för jakt. För övriga ämnesområden inom naturresurser bedöms dock
konsekvenserna som mindre och därför blir den sammanfattande
bedömningen måttliga negativa konsekvenser.
En järnväg genom Gässlösa deponi kommer att kräva omfattande åtgärder
för hantering av förorenade massor. En sanering kommer att medföra
kostnader för projektet, samtidigt kan det ur ett samhällsperspektiv vara
positivt att nyttja mark som redan är i anspråktagen av mänsklig aktivitet.

Mörkblå korridor

Söder om Viared omfattar korridoren de nordligaste bostadshusen vid
Rysshagen, går strax norr om Kvarnsjön och omfattar den allra nordligaste
delen av sjön Bolingen. Sjöarna erbjuder vackra utblickar och har höga
naturvärden. Därmed har de även värden för rekreation.
Korridoren omfattar den södra delen av den samlade bebyggelsen väster
om Hälsjön samt de nordligaste bostadshusen vid Funningen. Korridoren
passerar Viskan och naturområdet Osdals mader i anslutning till ny
väg 27. Förutom naturvärden och landskapsbildsvärden är området vid
Osdal-Bråt även viktigt för rekreation. Viskan och närliggande dalgång
förutsätts på grund av topografin passeras på bro. Korridoren går söder
om Borås och omfattar Gässlösa deponiområde samt fotbollsplaner och
klubbhus vid Kronängs arena. En station förutsätts anläggas någonstans
mellan Viskans dalgång och väg 41. Vid väg 41 ligger Lilla Transåssjön
samt ett fåtal bostadshus söder om sjön inom korridoren. Även Flysjön,
spridda bostadshus samt Flymaders koloniområde ligger inom korridoren.
Korridoren har två utgångar mot öster. Den nordliga går mellan
Gånghester och Målsryd och omfattar ett fåtal bostadshus söder om
Gånghester. Den sydliga går söder om Målsryd och korsar Ringsbäcken
och Rosendalsbäcken med omgivande raviner, vilka båda har naturvärden.

Ett mindre antal bostadshus kan komma att bli föremål för inlösen
vid exempelvis Hälasjön, Funningen, och Flymader. Kvarvarande hus
kommer att få högre bullernivåer än i dagsläget, även om åtgärder
förusätts genomföras så att riktvärdena uppnås. Järnvägen kommer att
skapa en ny barriär söder om staden. Det finns få viktiga målpunkter i
närheten av korridororen och konsekvenserna av barriären för människor
som rör sig i skogen bedöms som måttliga. För övriga ämnesområden
inom hälsa bedöms dock konsekvenserna som lägre och därför blir den
sammanfattande bedömningen måttliga negativa konsekvenser.
Eftersom andelen skogsmark som tas i anspråk är relativt stor bedöms
konsekvenserna för skogsbruket som måttliga till stora. Ett viktigt viltstråk
passeras vid sjön Gasslången. Det och den totala barriäreffekten längs
sträckan kan påverka tillgången på vilt och ge negativa konsekvenser
för jakt. För övriga ämnesområden inom naturresurser bedöms dock
konsekvenserna som mindre och därför blir den sammanfattande
bedömningen måttliga negativa konsekvenser.
En järnväg genom Gässlösa deponi kommer att kräva omfattande åtgärder
för hantering av förorenade massor. En sanering kommer att medföra
kostnader för projektet, samtidigt kan det ur ett samhällsperspektiv vara
positivt att nyttja mark som redan är i anspråktagen av mänsklig aktivitet.

Röd korridor

I röd korridor förutsätts järnvägen förläggas i tunnel, med en station i
bergtunnel under Borås, se figur 14.3. En tunnel innebär endast mycket
små markintrång vid exempelvis tryckutjämningsschakt och uppgångar
från en ny station. I ett cirka 250-450 meter brett område söder om
Viareds verksamhetsområde kan järnvägen dock komma att gå i markplan.
Korridoren omfattar här de nordligaste bostadshusen vid Rysshagen, går
strax norr om Kvarnsjön och omfattar den allra nordligaste delen av sjön
Bolingen. Sjöarna erbjuder vackra utblickar och har höga naturvärden.
Därmed har de även värden för rekreation. I övrigt finns inga områden
med särskilda värden inom det område där järnvägen kan komma att gå
i markplan. Till följd av det ringa markintrånget samt att påverkan på
hälsa helt uteblir där järnvägen förläggs i tunnel bedöms röd korridor få
små konsekvenser för bevarandevärden och små konsekvenser för hälsa.
Att anlägga tunnel och en station under mark genererar stora utsläpp
av koldioxid. Andra områden inom naturresurser har dock mindre
konsekvenser och den sammanvägda bedömningen blir små-måttliga
konsekvenser.

Merparten av korridoren består av naturmark som till största delen saknar
högre naturvärden. Osdals mader har dock högsta naturvärde. Järnvägen
förutsätts passera merparten av området på bro, så barriäreffekten blir
liten. Dock kommer järnvägen utgöra en tillkommande bullerkälla och
ett tydligt visuellt inslag. Bullret ger negativa konsekvenser både för
naturmiljö och rekreation. Passagen görs i samma del av naturområdet
som ny väg 27 passerar, vilket innebär att området till viss del är
bullerstört i dagsläget. Vidare kan en järnväg i den sydliga utgången åt
öster ge negativa konsekvenser för ett par bäckraviner med naturvärden.
Inga utpekade kulturmiljöer berörs och områden av vikt för rekreation
berörs vid Viskan, sjön Bolingen och Flymaders koloniområde. För
bevarandevärden bedöms de samlade konsekvenserna därmed som
måttliga.
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Gul korridor

I gul korridor förutsätts höghastighetsjärnvägen förläggas i tunnel, med en
station för stannade tåg i markplan i Borås, se figur 14.4. En tunnel innebär
endast mycket små markintrång vid exempelvis tryckutjämningsschakt.
Spår och station i markplan i Borås kommer dock att orsaka intrång.
Denna del av järnvägen kommer att ha en lägre hastighetsstandard än
höghastighetsjärnvägen och kan därför i större utsträckning anpassas
till den befintliga staden, dock kan intrång inte helt undvikas. Söder
om Regementet omfattar korridoren Kristiansfälts landeri. Landeriet
har kulturvärden. In mot befintlig station gränsar korridoren till
bostadsområden vid Regementet och Göta. Vid befintlig station omfattar
korridoren delar av bostadsområdet Norrby. Därefter passeras Simonsland
och högskolan. Det förstnämnda innehar kulturvärden och helheten
utgör en viktig samhällsfunktion för Borås. Ny station förutsätts placeras
inom 750 meters avstånd från Stora Torget, någonstans i anslutning till
befintlig station. Det kommer trots den lägre hastighetsstandarden inte att
vara möjligt att passera i det befintliga utrymmet mellan Simonsland och
Högskolan utan negativa konsekvenser för dessa.
Öster om högskolan följer korridoren Älvsborgsbanan norrut och
järnvägen förutsätts gå in i tunnel söder om Norrmalm. Korridoren gränsar
därmed till bostadsområdet Bergdalen. I Borås omfattar korridoren flera
förorenade områden, som exempelvis befintlig bangård, samt tidigare
verksamhetsområden.
Precis som i röd korridor kan höghastighetsjärnvägen komma att gå
i markplan i ett cirka 250-450 meter brett område söder om Viareds
verksamhetsområde. Korridoren omfattar här de nordligaste bostadshusen
vid Rysshagen, går strax norr om Kvarnsjön och omfattar den allra
nordligaste delen av sjön Bolingen. Sjöarna erbjuder vackra utblickar och
har höga naturvärden. Därmed har de även värden för rekreation.
För bevarandevärden bedöms konsekvenserna som måttliga. Detta beror
främst på de negativa konsekvenser för kulturmiljö som kan uppkomma
vid markintrång i Kristiansfälts landeri och området kring Simonsland. I
centrum finns även stora karaktärsbärande värden för stadsbilden och
konsekvenserna för stadsbilden bedöms som stora.
I Borås kan ett fåtal bostadshus behöva lösas in, dock kommer kvarvarande
hus att få högre bullernivåer än i dagsläget, även om åtgärder förusätts
genomföras så att riktvärdena uppnås. Järnvägen kommer att förstärka
befintliga infrastrukturbarriärer i den sydvästra delen av korridoren
inom staden och skapa en ny barriär i de nordöstra delarna av korridoren
inom staden. Det finns många viktiga målpunkter i denna del av staden
och konsekvenserna av barriären för de människor som rör sig i staden
bedöms därmed som stora. För övriga ämnesområden inom hälsa bedöms
dock konsekvenserna som lägre och därför blir den sammanfattande
bedömningen måttliga negativa konsekvenser.
Negativa konsekvenser för skogsbruket kan endast uppkomma i den
smala delen i väster där järnvägen kan komma att förläggas i markplan.
Korridoren bedöms därmed få små-måttliga konsekvenser med avseende
på naturresurser.
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Figur 14.3. Karta över östra delen av utredningsområdet med
röd korridor och övergripande konsekvenser markerade.
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Figur 14.4. Karta över östra delen av utredningsområdet med
gul korridor och övergripande konsekvenser markerade.
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15 FORTSATT ARBETE

15 Fortsatt arbete
15.1 Nästa steg i planeringsprocessen
Efter Trafikverkets beslut om lokaliseringsalternativ är nästa steg i
planläggningsprocessen ”utforma planförslaget”.
Planläggningen i skedet ”utforma planförslaget” innebär att
alternativa utformningar studeras inom vald korridor och de
detaljer för järnvägsanläggningens utformning, tekniska lösningar,
miljöskyddsåtgärder med mera som behövs för att klarlägga
markbehoven regleras. Den detaljerade planläggningen görs med
utgångspunkt från det tidigare arbetet och erforderliga uppdateringar av
bakgrundsmaterialet. Under denna aktivitet ska eventuella återstående val
av utformningsstandard ske.
Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur järnvägen
ska byggas. För att kunna göra detta krävs ofta ett relativt omfattande
arbete och ytterligare undersökningar. Under arbetets gång, allteftersom
kunskapen ökar, ändras och justeras järnvägens plan och höjd. Det är en
process som stegvis innebär allt bättre beskrivning av lösningarna. Effekter
och konsekvenser analyseras, bedöms och beaktas under hand, liksom
kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.
När projekteringen för denna fas är klar kan järnvägsplanen anses
vara upprättad och färdig att granskas. Hänsyn ska då ha tagits
till kompletterande undersökningar och inkomna synpunkter.
Planförslaget ska ha kostnadsberäknats och bedömts utifrån stads- och
landskapsbild och natur- och kulturvärden, och länsstyrelsen ska ha
godkänt miljökonsekvensbeskrivningen. Järnvägsplanen har då status
granskningshandling.
Samråd för skedet ”utforma planförslaget” ska utöver vägens lokalisering,
utformning och miljöpåverkan, även avse innehåll i, och utformning
av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråden ska fokusera på
kunskapsinsamling, analys och förankring.

15.2 Miljöfrågor att utreda vidare
Stad- och landskapsbild
Fördjupade studier av järnvägens läge och utformning ska ske för att så bra
som möjligt anpassa den till terrängen.
Ett fördjupat gestaltningsprogram ska upprättas där större konfliktpunkter
studeras i detalj och där en enhetlighet i utformning och materialval
preciseras för hela Götalandsbanan.

Naturmiljö
En fördjupad naturvärdesinventering samt inventering av objekt
omfattade av generellt biotopskydd kommer att behöva göras för den
korridor som väljs. Vidare bör riktade inventeringar av fridlysta och
skyddvärda arter genomföras.
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Fördjupade studier föreslås kring passage av bland annat vattendrag. Detta
för att kunna identifiera värden och utreda behov av skyddsåtgärder.
En analys av biologisk infrastruktur för småvatten bör göras för att
klargöra sambanden och föreslå åtgärder.
En plan för faunapassager bör tas fram som samordnas med
passagebehovet för de större vägarna och övriga passagebehov.
I områden med stora konsekvenser behöver behov av
kompensationsåtgärder studeras. Exempelvis titta på om det går att
utnyttja de öppna partierna i den trädfria zonen som en spridningskorridor
för djur och växter genom att skapa lämpliga miljöer.

Ekosystemtjänster
Utredning av ekologiska potentialer och möjligheterna med
ekosystemtjänster längs med anläggningen bör genomföras. Exempel på
detta är sambandet mellan bin och jordbruk samt förbättrade habitat för
fladdermöss och minskande problem med mygg.

Kulturmiljö
Fördjupad utredning bör genomföras, där mer detaljerade inventeringar
genomförs inom den korridor som väljs.

Risk och säkerhet
Risk och säkerhetsarbetet kring utpekade punkter fördjupas för att
klarlägga åtgärdsbehov och lämplig utformning.

Förorenade områden
Förekomst och omfattning av markföroreningar behöver utredas närmare
inom vald korridor. Eventuell förekomst av exempelvis sulfithaltiga
bergarter bör beaktas.

Naturresurser
Fördjupade studier krävs av grund- och ytvattenpåverkan i anslutning
till tunnlar och skärningar. För att bedöma omfattningen av till exempel
tätningsåtgärder vid tunneldrivning och påverkan på vattenbalansen
i känsliga partier, behövs kompletterande kunskaper om bergets
vattenförande förmåga samt sprickbildningars riktning och täthet.
I samband med placering av järnvägen behöver behovet av passager över
eller under järnvägen preciseras utifrån respektive markägares möjlighet
att bedriva jord- och skogsbruk.
Uttagna bergmassor kan komma att mellanlagras för att nyttjas vid ett
senare tillfälle. Några exakta beräkningar av mängd bergmassor är inte
gjorda, utan kommer att genomföras i nästa skede.

Kompletterande fältbesiktningar eller stickprovsmässiga inventeringar
bör genomföras, vilka kan bidra till att ytterligare klarlägga de ej kända
lämningarnas omfattning i vissa områden.

Påverkan på befintliga markavvattningsföretag bör utredas.

Friluftsliv och rekreation

Tillstånd, dispenser och anmälningar kommer att behöva sökas för vissa
typer av arbeten, se vidare 15.3. I samband med detta kommer även
kontrollprogram att behöva upprättas och efterlevas för att minimera
miljöpåverkan i byggskedet.

I kommande projektering är det viktigt att studera var, hur många
och vilken kvalitet planskilda passager ska ha. Detta för att mildra
barriärverkan för människors nyttjande av rekreation och friluftsområden,
både i tätorterna och på landsbygden.

Hälsa
En fördjupad bullerutredning krävs för att klargöra åtgärdersbehov för
respektive fastighet. Fördjupade studier i anslutning till bostadshus krävs
också för vibrationer och stomljud för att klargöra behov av åtgärder. I
de fall där även vägtrafiken bidrar till påverkan bör en samordning av
skyddsåtgärder göras där så är möjligt och ekonomiskt motiverat.
Beräkningar avseende elektromagnetiska fält kommer att genomföras i
kommande skede.
Om röd korridor väljs för fortsatt utredning är det viktigt att studera
luftkvaliteten i den blivande underjordsstationen.
Ta fram barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys.
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Byggskede

Driftskede
I driftskedet kommer uppföljning enligt kontrollprogram att utföras som
upprättats i samband med bland annat tillståndsansökningar. Detta för att
kunna minimera miljöpåverkan i driftskedet.

15 FORTSATT ARBETE

15.3 Behov av tillstånd och anmälningar
Utöver den formella hanteringen av järnvägsprojektet enligt lagen om
byggande av järnväg kommer ett antal andra tillstånd och prövningar
behöva genomföras innan bygget kan ske. I figur 15.1 finns en översiktlig
sammanställning av dessa. En mer detaljerad avgränsning kommer att ske
i kommande skede. På många platser kommer tillstånd att krävas enligt
flera lagrum och aspekter. Det kan till exempel röra sig om tillstånd enligt
både kulturmiljölagen och miljöbalken för vissa intrång och åtgärder. I
figur 15.2 redogörs för prövningar som görs inom järnvägsplanen.

Typ av tillstånd eller dispens

Exempel på verksamhet eller ingrepp

Lagrum

Prövningsmyndighet

Miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplan Järnvägsanläggningen

miljöbalken 6 kap

Länsstyrelsen

Dispens för intrång i vattenskyddsområde

Intrång i vattenskyddsområd. Gäller endast för lila korridor i öster.

miljöbalken 7 kap 21 §

Länsstyrelsen (i vissa fall kommunen)

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Så kallade B-verksamheter, till exempel uppläggning av massor med ej ringa
föroreningsrisk

miljöbalken 9 kap

Länsstyrelsen

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Så kallade C-verksamhet, till exempel uppläggning av massor med ringa
miljöbalken 9 kap
föroreningsrisk, krossverksamhet och makadamtvätt, behandling av processavlopp från
tunneldrivning, urgrävning av förorenade områden, utsläpp av avlopp- och dagvatten

Kommunen

Anmälan eller tillstånd till vattenverksamhet

Bortledande av grundvatten, omgrävning av bäckar, broar över vatten med mera

miljöbalken 11 kap

Länsstyrelsen/ Mark- och miljödomstolen

Tillstånd till markavvattning

Markavvattning och eventuella förändringar av befintliga markavvattningsföretag

miljöbalken 11 kap

Länsstyrelsen

Samråd om naturmiljön

För eventuella fältarbeten, exempelvis geoteknik och mät, innan järnvägsplan är
fastställd

miljöbalken 12 kap, 6 §

Länsstyrelsen/ Skogsstyrelsen

Dispens för intrång i generellt biotopskydd

Intrång i biotopskyddsområden för fältarbeten innan järnvägsplan är fastställd

miljöbalken 7 kap 11 §

Dispens från artskyddsförordningen

Intrång i områden där skyddsvärda växter och djur identifierats.

artskyddsförordningen

Tillstånd för täktverksamhet

Täktverksamhet

miljöbalken 9 kap

Länsstyrelsen

Tillstånd för transport av avfall

Transporter

miljöbalken 15 kap

Länsstyrelsen

Beslut om arkeologisk utredning

Intrång i fornlämning

kulturmiljölagen 2 kap, 11 §

Länsstyrelsen

Beslut om arkeologisk förundersökning

Intrång i fornlämning

kulturmiljölagen 2 kap, 13 §

Länsstyrelsen

Tillstånd för borttagande av fornlämning

Intrång i fornlämning

kulturmiljölagen 2 kap, 12 §

Länsstyrelsen

Bygglov

Bullerplank, tunnel, upplag av massor

plan- och bygglagen 9 kap

Kommunen

Detaljplaneändring

Ändring av detaljplan, inom detaljplanelagt område

plan- och bygglagen 5 kap

Kommunen

Vägplaner

Ändrade vägdragningar till följd av järnvägen som inte omfattas av Järnvägsplan

väglagen

Trafikverket

Figur 15.1. Översiktlig sammanställning av tillstånd och anmälningar som kan krävas

Exempel på verksamhet eller ingrepp

Typ av tillstånd eller dispens
Vägplaner

Ändrade vägdragningar till följd av järnvägen som omfattas av järnvägsplan

Lagrum
väglagen

Dispens för intrång i generellt biotopskydd

Intrång i biotopskyddsområden

miljöbalken 7 kap 11 §

Dispens för intrång i strandskyddsområden

Intrång i strandskyddsområden

miljöbalken 7 kap 13 §

Samråd om naturmiljön

Väsentliga intrång i naturmiljön

miljöbalken 12 kap 6 §

Figur 15.2. Tillstånd och anmälningar som hanteras inom järnvägsplanen.
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1. läsanvisning

1 Läsanvisning
Landskapsanalysen är framtagen enligt Trafikverkets riktlinjer (TRV
publ, 2011:103, TRV publ 2011:122) och bygger på den helhetssyn på
landskap som förmedlas i den europeiska landskapskonventionen.
Metoden ger en möjlighet att fördjupa analysen genom att stegvis gå ner i
skala, från övergripande analyser som berör hela utredningsområdet, till
en uppdelning i karaktärsområden, och därefter en bedömning utifrån
kommande infrastruktursatsning.
Grunden till analysen kan delas upp i tre delar: att identifiera landskapets
ursprung, vad det är och består av idag, samt åt vilket håll det kan komma
att utvecklas. Dessutom är analysen av landskapet uppdelad i tre teman:
ekologiska strukturer, tidsdjup (där historik och utveckling ingår), samt
landskapets form och rumslighet. I landskapsanalysen ingår även en
fördjupad analys av Borås stad där staden i sin tur delats upp i fyra
karaktärsområden.
Därefter har en bedömning tagits fram, där respektive karaktärsområde
analyserats utifrån begreppen utvecklingstendenser, känslighet och
potential. Utvecklingstendenserna beskriver de scenarier som går att
ana i landskapet idag. De är inte kopplade specifikt till infrastruktur
utan ger en allmän bild av pågående processer. Avsnittet om potential
är delvis kopplat till infrastruktur där vissa positiva sidoeffekter av en
kommande infrastruktursatsning kan anas, medan andra potentialer är
mer frikopplade. I fråga om landskapets känslighet är kopplingen starkare,
då tydliga effekter och konsekvenser av en infrastruktursatsning kan
analyseras utifrån känslighetsbegreppet.
Avslutningsvis presenteras ett kapitel med de sammanfattade slutsatser
som kan dras utifrån landskapsanalysen. Dessa är avsedda att dels
kommunicera en tydlig bild av vad analysen kommit fram till, och dels
vara en tydlig utgångspunkt för det gestaltningsprogram som ryms inom
samma projekt. I gestaltningsprogrammet tas principiella riktlinjer för
kommande gestaltning fram, med utgångspunkt från landskapsanalysens
slutsatser. Dessutom presenteras en alternativskiljande beskrivning av de
olika framtagna korridorerna.
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Begrepp i analysen
Landskapskaraktär
Landskapskaraktär är ett koncentrerat uttryck för
samspelet mellan ett områdes naturförhållanden,
markanvändning, historiska och kulturella innehåll
samt rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som präglar området och skiljer det från
omkringliggande landskap. //Vägledning för
landskapsanalys, Direktoratet for naturforvaltning,
Norge 2010
Landskapstyp
Ett område som har en viss generell uppbyggnad
och därför kan förekomma på flera olika ställen, till
exempel slättlandskap.
Karaktärsområde
En unik del av landskapet som med en egen
identitet, historia och geografi.
Stadsanalys
Analysen innebär en systematisering av kunskap
för att förstå en stads historia, dess aktuella
situation samt dess utvecklingsmöjligheter.
Tidsdjup
Avläsbara spår i landskapet från människans
samspel med sin omgivning. En plats med stort
tidsdjup innebär att mycket gamla spår från
människans sätt att använda landskapet kan skådas
än idag. Tidsdjupet är en dimension i landskapet
som bidrar till att skapa mening och sammanhang.
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Analys
Landskapets övergripande karaktär
Utredningsområdet utgör en del av regionens storskaliga
sprickdalslandskap, vilket kännetecknas av tydliga topografiska riktningar.
Åsar och dalar följer en, eller ibland flera riktningar som orsakats av
svaghetszoner i berggrunden. Den uppodlade marken, bebyggelsen
och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna. Den dominerande
landskapstypen är skog, med en del inslag av ädellöv i områdets östra
del, men i övrigt barrdominerat. Landskapet är vattenrikt med sjöar och
vattendrag som följer böljande och ibland backiga dalgångar. Söder om
Bollebygd och längs Viskan bryter storskaliga dalgångar in som en lokal
landskapstyp. Dalgångarna har en nyckelroll i människans etablering i
Västra Götaland och Sverige, där fornlämningar visar på stort tidsdjup.
Vägnätet och bebyggelsen följer dalstråken och är ofta vattenanknutna.

Naturmiljö
Området är rikt på myrar, våtmarker samt stora mossar. De stora öppna
mossarna är det närmaste vildmark man kan komma i dessa delar av
landet. De är exempel på ursprungliga och orörda landskap och är en
unik miljö. Barrskog, och i synnerhet granskog, täcker stora delar av
utredningsområdets yta. Ändå är antalet skyddsvärda barrskogsmiljöer
få, då de ensidiga planteringarna med gran är ganska artfattiga. De högsta
naturvärdena inom inventeringsområdet är istället knutna till betesmarker,
skogsområden och vattendrag. Här finns ängar och betesmarker med rik
flora, lövdungar med grova träd och sällsynta kryptogamer samt värdefulla
småbiotoper i form av åkerholmar, renar, öppna diken och dammar.
Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade stenmurslandskap har
få motsvarigheter.

Kulturmiljö
Kulturhistoriska spår speglar människans brukande av och förhållningssätt
till landskapet över tid. Vid vattendragen har kvarnar anlagts och
på vattnet har timmer flottats, i skogsbygdens kuperade terräng har
produktionsskog anlagts i höglägen medan dalarna däremellan använts för
jordbruk. Sjuhäradsbygdens variationsrika kulturlandskap består bland
annat av gårdsmiljöer, fornlämningar och områden som präglas av äldre
tiders textilindustri.

Form och rumslighet
Skogsmark är den huvudsakliga landskapstypen inom utredningsområdet,
och denna skogsmark är i många fall tät och skapar därför en sluten
karaktär. Det är en viktig identitet i detta landskap. Även de många sjöarna
och andra små öppna landskapsrum i skogsmarken är av stor betydelse för
upplevelsevärdet då de genom sin öppenhet och småskalighet skiljer sig
från den omgivande skogsmarken och därmed förtydligar och ger variation
i dess slutna karaktär. Mycket framträdande i landskapet är Nolåns,
Söråns och Viskans dalgångar, som är de största öppna landskapsrummen
inom utredningsområdet. Sprickdalarnas stora skönhetsvärden, mjuka
kupering och meandrande åar tillsammans med dess öppenhet i
förhållande till skogsmarken är betydelsefulla inslag. Landskapet inom
utredningsområdet har delats in i åtta olika karaktärer. Vidare har den

åttonde karaktären, Borås stad, i sin tur delats in i fyra karaktärer.

Borås stad
Borås stad har en lång bakgrund som handelscentrum och regional
knutpunkt, med en rik industrihistoria. Staden ligger i Viskans dalgång,
en sänka omgiven av skog, stora sammanhängande grönområden med
mindre samhällen och byar spridda i landskapet. Borås är huvudort i
Sjuhäradsbygden och är Sveriges 14:e största tätort. Staden har näst flest
regndagar i Sverige.
Stadsstrukturen i Borås utgår från två olika rumsliga principer. Dels finns
en samlande kraft i det faktum att Borås är omgivet av svårbebyggda åsar
och alltså inte kan breda ut sig hur som helst. Dels sammanstrålar många
stora trafikleder i stadens centrum. Det råder dock även en tendens till
splittring. Det beror dels på nyss nämnda trafikleder som fungerar som
barriärer i de dagliga rörelsemönstren i staden, och dels på att industrin
fått ta stor plats i stadens centrala delar. Vissa industriområden är inte
längre i bruk och står idag tomma och skapar stora mellanrum. I stadens
brokiga struktur med dess många funktioner ingår naturligtvis en mängd
olika karaktärer inom varje karaktärsområde, men i stadsanalysen
presenteras fyra olika karaktärsområden: Centrum, Verksamheter/
gammal industri/infrastruktur/externhandel, Centrumnära blandad
bebyggelse samt Blandad bebyggelse i ytterområden.

Bedömning
Känslighet i landskapet
Känsligheten är analyserad utifrån ett antal effektbegrepp som utgår
från karaktärsbeskrivningens teman (ekologiska strukturer, tidsdjup,
samt form och rumslighet ) men presenteras tillsammans för att
uppnå en tvärsektoriell bedömning. Landskapets känslighet ligger
sammanfattningsvis i
•

En förändrad visuell karaktär där de öppna landskapsrummen samt
det småskaliga odlingslandskapet påverkas

•

Habitatförlust då landskapet innehåller vissa specifika habitat som är
känsliga för störning

•

Störda samband, där flöden och samband mellan olika platser i
landskapet är känsligt för införandet av nya barriärer.

Känslighet i staden
Staden är i sig en känslig struktur då den består av ett finmaskigt
nät av funktioner och samband. I Borås stad handlar det främst om
en känslighet för införandet av ytterligare barriärer då stadens stora
infrastrukurleder redan idag skapar både visuella och upplevda gränser
som styr rörelsemönster och möjligheter att ta sig mellan stadens olika
delar. Den småskaliga stadsstrukturen som återfinns i vissa delar av
staden, med små kvarter och främst ganska låga byggnader är känslig mot
införandet av nya storskaliga element. Stadens grönstruktur är viktig för
den biologiska mångfalden, men även för människans upplevelse av gröna

värden. Här råder alltså en känslighet för störning och negativ påverkan
på stadens parker och grönområden. Även de rörelsemönster som
präglar vardagen för stadens alla invånare och tillresta är känsliga för en
störning eller negativ påverkan. På vissa platser består viktiga karaktärer
för staden av så små områden eller element att en känslighet för en total
utradering uppstår. Exempelvis kan nämnas karaktären runt Simonsland
och högskolan, där Skaraborgsvägen och Älvsborgsbanan löper mellan
byggnaderna. Platsens storlek är begränsad men de värden som ryms
här, både i objekt men även sammanhangen dem emellan, är i princip
oersättliga.

2. SAMMANFATTNING

2 Sammanfattning

Utvecklingstendenser i landskapet
De pågående tendenserna som kan skönjas i landskapet idag kan
lite grovt delas in i tre teman. Det handlar dels om att det värdefulla
odlingslandskapet är beroende av fortsatt hävd för att inte växa igen och
därmed förlora sin karaktär och sitt värde. Dels handlar det om en allmän
tendens att människor i större grad använder sig av landskapet i rekreativt
syfte, samt en tredje aspekt där både Bollebygd och Borås stad planerar att
växa och vill bygga ut.

Utvecklingstendenser i Borås stad
Staden har redan idag en hög både in- och utpendling. Detta väntas
öka, och en förtätning och utveckling i kollektivtrafiknära lägen blir en
logisk följd av detta. Denna tendens kan kopplas ihop med en önskan om
att läka ihop en splittrad stadsstruktur, där idag både infrastruktur och
verksamhetsområden skapar barriärer i staden.
Förutom en förtätningsutveckling inom staden, planeras även för
utbyggnad, främst i stadens södra och västra delar. Söder om Borås, längs
med Viskan planeras för ett eventuellt naturreservat.

Potential i landskapet
I landskapet finns många olika potentialer kopplade till olika områden.
För den framtida resenären på Götalandsbanan kan en potential ligga i
att vackra utblickar kan komma till stånd vid Nolåns och Söråns dalgång,
i sjölandskapet, samt vid Viskans dalgång. För den som istället vistas i
landskapet finns potential för rekreation och rekreationsanläggningar.
De servicevägar som järnvägen kommer att medföra kan innebära
potential för skogsbruksnäringen då tillgången till skogen kan bli enklare.
Likaså kan servicevägarna under en snörik vinter innebära en välkommen
passage för vilt. På banvallarna kan nya ekologiska förutsättningar skapas,
och längs med järnvägen finns potential i att skapa biotoper för att knyta
samman till exempel ängsmark.
Med den nya järnvägen kommer också utbyggnadspotential i Bollebygd om
ett nytt stationsläge blir verklighet där.

Potential i staden
Borås stad har en förtätningspotential tack vare de många före detta
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3. inledning

3 Inledning
verksamhetsområden som står tomma idag. Dessa områden kan också vara
tåliga för ett storskaligt järnvägstillägg, då de redan innehåller storskaliga
strukturer. Vissa gamla industribyggnader kan också användas i den
samtida stadsbyggnaden, men då med nya funktioner. Likaså kan det
urbana vattenrummet utvecklas för att skapa rekreativa möjligheter.
I vissa områden kan den spretighet som uppstår med många olika element
(såsom en ny järnväg) göras till en kvalitet med omsorgsfull planering,
då det redan idag finns ett myller av element i staden. På andra håll
kan förutsättningar skapas för sammanfogning av stadsstrukturen med
stationsläge och passager vid en ny järnväg.

Bakgrund
Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm. Det är en del av en ny generation järnväg i framtida höghastighetsnät, se figur 1. Den nya järnvägen
skapar möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm och
när hela sträckan är klar ska det gå att resa mellan städerna på två timmar.
Projekt Göteborg-Borås är en del av Götalandsbanan.
De stora behov som finns av förbättrade järnvägsförbindelser mellan såväl
Göteborg och Borås som Göteborg och Stockholm kan inte mötas av befintlig infrastruktur, Kust till Kustbanan respektive Västra stambanan. Sträckan mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och
dagens järnväg är inte ett konkurrenskraftigt alternativ till vägtrafiken.
Dagens järnväg mellan Göteborg och Borås är enkelspårig och kurvig,
vilket ger begränsningar i kapaciteten och tåghastigheten, samtidigt som
järnvägen mellan Göteborg och Borås är längre än motorvägen. Sammantaget ger det att restiderna med tåg är längre än med bil och buss. På grund
av begränsade mötesmöjligheter längs den enkelspåriga järnvägen är det
inte heller möjligt att utöka tågtrafiken på attraktiva tider utan att restiderna förlängs ytterligare. Detta innebär att Västtrafik får utöka busstrafiken
mellan städerna i stället för att utöka tågtrafiken när efterfrågan på resor
ökar.
En ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping betyder snabbare resor mellan storstadsregionerna och möjlighet till
en mer robust tågtrafik på den idag hårt ansträngda Västra stambanan.
Miljön gynnas genom att fler resor och transporter flyttas från väg till
järnväg. Säkerheten ökar jämfört med dagens järnvägslinjer genom att en
helt ny järnväg byggs med högsta fokus på säkerhet längs järnvägen och
vid stationerna.
Den nya järnvägen stärker också kommunikationerna inom Västsverige,
knyter regionens två största städer närmare varandra och förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats. Med ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg, byggt för hastigheter upp till 320 kilometer/timme, kan
restiderna, för tåg med inga eller få stopp på sträckan mellan Göteborg och
Borås, halveras och antalet tåg öka. Höghastighetsjärnvägen avses trafikeras av höghastighetståg, interregionaltåg och regionaltåg. Bättre kommunikationer gör det lättare att ta sig till jobb och studier och skapar förutsättningar för regional utveckling.
Projektet Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper. Dessa är:

Figur 1. llustration av framtida höghastighetsnätet. Sträckan Göteborg-Borås i orange,
Linköping-Borås i blått, Ostlänken i rött, koppling mellan Ostlänken och Stockholm i lila samt
Jönköping-Malmö i grönt. Götalandsbanan omfattar delarna mellan Göteborg och Stockholm.
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•

Almedal-Mölnlycke

•

Mölnlycke-Bollebygd

•

Bollebygd-Borås

I den nationella planen ingår att planera och bygga etappen Mölnlycke-
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Bollebygd förbi Landvetter flygplats. Där ingår också pengar för fördjupade
studier, lokaliseringsutredningar, på etapperna Almedal-Mölnlycke och
Bollebygd-Borås.
Då finansiering för sträckan Bollebygd-Borås inte är klar finns ingen
tidpunkt för planerad byggstart. Planerad byggstart på etappen MölnlyckeBollebygd är år 2020, med möjlig trafikstart år 2026.
Det är etappen Bollebygd-Borås som beskrivs i denna lokaliseringsutredning.

Skede i planeringsprocessen
Detta projekt är i skede Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ
som syftar till att beskriva förutsättningar samt effekter och konsekvenser
för lokalisering av ny höghastighetsjärnväg på etappen Bollebygd-Borås,
inom Projekt Göteborg-Borås. Beskrivningar och motiv ska sedan ligga
till grund för beslut om val av korridor för kommande planeringsskeden.
Samrådshandlingen utgör också del i de samråd som genomförs
under utredningens gång och kommer i sin helhet finnas tillgänglig för
allmänheten och sändas på remiss till berörda kommuner och myndigheter.
Inkomna synpunkter under samråds- och remisstiden kommer att vägas in
i ställningstagandet för val av lokaliseringsalternativ.

Landskapsanalysens syfte
Landskapsanalysen är en underlagsrapport i lokaliseringsutredningen
sträckan Bollebygd -Borås, och i sin slutgiltiga version är den en
bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen. Den ska ge en helhetsbild av
landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär, egenskaper och värden.
Analysens viktigaste uppgift är att utgöra kunskapsunderlag som ger en
helhetsbeskrivning av landskapet och därmed bidra till bättre lokalisering,
utformning och utförande av projektet.
Resultatet av analysen ger landskapets tålighet - vad som inte kan mistas
utan att karaktären går förlorad. Detta är värdefullt för den fortsatta
planeringen, där det slutgiltiga målet är en färdig anläggning som inte
bara gör så lite intrång som möjligt i befintlig miljö utan även bidrar till
att utveckla eller förstärka kvaliteter såväl för trafikanten som för de som
vistas i landskapet.
Landskapsanalysen ska ge en förståelse för landskapet som helhet så
att en anpassning av järnvägen till landskapets förutsättningar blir
möjlig. Landskapsanalysen har tagits fram i ett integrerat arbete mellan
landskapsarkitekter, kulturhistoriker, miljövetare, biologer, hydrogeologer
och geologer.
Analysen visar på områden, strukturer och funktioner som är
känsliga, vilket kräver stort hänsynstagande vad gäller lokalisering,
landskapsanpassning och gestaltning av järnvägen. Den beskriver även
pågående processer i landskapet samt vilken potential som faktiskt finns
relaterat till kommande höghastighetsjärnväg.

Utredningsområde
Det område som studerats för utredningen har tagits fram med hjälp
av gränser ifrån förstudien och modifierats efter beslut i denna. Då
landskapsanalysen inleddes i ett tidigt skede behandlas ett större område
i denna, utifrån den schematiska utredningskarta från Trafikverket som
inledningsvis användes. Detta gör att kartorna har två olika markeringar
för utredningsområdet. Vissa aspekter har i landskapsanalysen även
studerats utanför utredningsområdet om de bedöms ha ett större
influensområde än det valda utredningsområdet.

Landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen (ELC) trädde i kraft i maj 2011.
Sverige ratificerade då konventionen liksom ett fyrtiotal andra länder i
Europa redan gjort. Ratificeringen innebär att landet förbinder sig att
inarbeta konventionens intentioner i sin nationella lagstiftning och politik.
Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam
tillgång och ett gemensamt ansvar. Konventionen omfattar likväl natur-,
landsbygds-, stads- och förortsområden som vattenområden. Den avser
landskap som kan vara särskilt värdefulla men även vardagliga och till
och med vanvårdade landskap. Genom ratificeringen erkänner Sverige att
landskapets kvalitet och mångfald utgör en gemensam resurs och betonar
vikten av att samarbeta kring planering, förvaltning och skydd av denna
resurs. Landskapskonventionen rymmer en tydlig demokratisk aspekt.
Landskapet spelar en roll för allmänhetens välbefinnande och identitet
samtidigt som omvandlingen av landskapet påskyndas av den moderna
markanvändningen. Därför är det enligt konventionen angeläget att
uppnå en hållbar utveckling grundad på ”ett balanserat och harmoniskt
förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön”.
Genom att ratificera den Europeiska landskapskonventionen förbinder
nationen sig bland annat till att:
•

Erkänna landskapet som en väsentlig beståndsdel i människornas
omgivningar och en grund för deras identitet.

•

Föra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning och
planering av landskap

•

Införa arbetssätt för medverkan från parter med intresse att utforma
och genomföra landskapspolitiken

•

Integrera landskapet inom de politikområden som kan ha direkt eller
indirekt inverkan på landskap.

I Trafikverkets verksamhetssystem och styrande dokument står beskrivet
att de tekniska lösningar som arbetas fram, ska vara helhetslösningar
där aspekter på teknik, miljö och ekonomi beaktas parallellt. Detta till
skillnad från ett äldre synsätt, där en lösning ofta baserades på tekniska
överväganden som därefter beskrevs i konsekvenser för miljön.
Genom att övergå från ett objektorienterat synsätt i samhällsplaneringen,
till planering utifrån en helhetssyn följer Trafikverket
landskapskonventionens intentioner. Att i projektet ta fram en
övergripande landskapsanalys som beskriver landskapet som helhet är en
del i detta synsätt.

Metod
I framtagandet av analysen har den arbetsgång som beskrivs i
”Infrastruktur i Landskapet, Råd för landskapsanalys” (TRV publ, 2011:103)
följts. Den ansluter till andra länders arbeten med karaktärsanalys i
samhällsplaneringen och är inspirerad av ett flertal etablerade metoder
inom såväl områdesanalyser som tematiska analyser. I stora delar
är det en metod kallad LCA (Landscape Character Assessment) eller
landskapskaraktärsanalys, som används. En landskapskaraktärsanalys
kartlägger och beskriver de element som kännetecknar och starkast bidrar
till ett specifikt områdes karaktär. Analysmetoden används som variant i
den regionala karaktärsanalysen (TRV publ 2011:122) och det är hur den
använts där, som vi har tagit fasta på även i denna analys.
Metoden ger en möjlighet att fördjupa analysen genom att stegvis gå ner
i skala, vilket är något som passar infrastrukturens planeringsprocess.
Det innebär att ett skedes analys är en fördjupning av förgående
skede. Då innevarande planeringsprocess och kravet att ta fram en
teknikövergripande landskapsanalys är relativt nya finns det inte alltid en
sådan från föregående skede att fördjupa, vilket är fallet i detta projekt.
I arbetet med landskapsanalysen har vi även inspirerats av delar av
metoder från ”Bergslagen Metod för landskapsanalys – karaktärisering
av bebyggelse och landskap” (Akt landskap, 2009) och ”Förstudie
Götalandsbanan delen Linköping-Borås Genom Götalands hjärta –
underlagsrapport landskap” (Banverket, 2010).

av att de ur landskapssynpunkt eller av tekniska skäl har ansetts som
olämpliga.

Landskapsanalysen i projektet
Landskapsanalysen har genomförts av en grupp bestående av kompetenser
från teknikområdena: landskapsarkitektur, kulturmiljö, miljö, naturmiljö,
geologi, hydrogeologi samt geoteknik. Teknikområdet landskapsarkitektur
har varit sammanhållande och haft det övergripande ansvaret för att
analysen ska beskriva landskapet som helhet.
I arbetet har ingått insamlande av information, analys, bedömning och
framtagande av riktlinjer enligt Trafikverkets metod för landskapsanalys.

Förbereda och planera
Det första skedet är en förberedelse för analysen. Detta inleds med
inläsning av tidigare utredningar, samordning av resurser och planering av
projektets genomförande.

Beskriva och kartlägga
I andra skedet beskrivs och kartläggs området. Analysen är översiktlig och
teknikgemensam och syftar till att hitta landskapets olika landskapstyper;
beskriva hur de ser ut och på en övergripande nivå beskriva hur de
uppstått och vad de innehåller.

Tolka och systematisera
Vidare, i det tredje skedet tolkas och systematiseras informationen
från det andra skedet. Det resulterar i en beskrivning och indelning
i karaktärsområden, med fokus på att identifiera kvaliteter och
funktioner som underlag för val av lokalisering. Målet med denna del av
analysen är att hitta vilka element och egenskaper i landskapet som är
karaktärsgivande och identitetsskapande.

Landskapsanalysen tar även stöd i den analys som är gjord i
Järnvägsutredningen för delen Mölnlycke - Bollebygd.

Informationen från andra skedet utvecklas här genom att förklara vilken
betydelse de olika aspekterna har och vad i landskapet som skapar
dess karaktär. Landskapet beskrivs dels utifrån historiska faktorer som
markanvändning, bebyggelsestruktur och kommunikationsmönster
som till exempel vägdragningar, och dels utifrån landskapets visuella
faktorer som rumslighet, topografi, siktstråk, utblickar, riktningar och
karaktärselement.

Arbetsmetod i projektet

Bedöma och värdera

Arbetet med landskapsanalysen har skett jämsides med övriga
teknikområdens framtagande av förutsättningar och utredningar, såsom
kulturarvsanalys, naturinventeringar och geotekniska undersökningar.
Parallellt med framtagandet av förutsättningar har studier av möjliga
linjedragningar inom utredningsområdet pågått. Vid regelbundna
teknikövergripande samordningsmöten har landskapets förutsättningar
diskuterats i relation till de framtagna möjliga sträckningarna. På detta
sätt har delar av utredningsområdet successivt kunnat sållas bort på grund

3. inledning

Landskapsanalysen ska kunna fungera som ett diskussions- och
planeringsunderlag i frågor som rör kulturmiljö, naturmiljö,
landskapsupplevelse, gestaltning m.m. Den behövs även då alternativa
korridorer skall jämföras i utredningsskedet

I fjärde skedet bedöms och värderas den information som har beskrivits
och tolkats. Finns områden som behöver skyddas eller stärkas? Finns
det kvaliteter som behöver stärkas eller skapas? Stor hänsyn tas till
värderingar gjorda i andra sammanhang som till exempel natur- eller
kulturmiljövård och kommunala planer. Huvudfrågan att besvara är: Vad
i detta landskap kan inte mistas utan att karaktären förändras? Resultatet
av denna analys används i framtagande och bedömning av tänkbara
sträckningar genom att se till tåligheten för de aktuella åtgärderna i de
respektive karaktärsområdena.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN Del av götalandsbanan, FÖRDJUPAD LANDSKAPSANALYS

9

4. landskapets form och bildande

4 Landskapets form och bildande
Landskapstyp
Utredningsområdet ingår enligt den Regionala landskapskaraktäriseringen
”Landskap i långsiktig planering – Pilotstudie i Västra Götaland” (TRV
publ 2011:122) i landskapstypen ”Storskaligt sprickdalslandskap” i
karaktärsområdet ”Trakterna kring Borås-Ulricehamn”. Landskapstypen
kännetecknas av att den har minst en tydlig riktning. Åsar och dalar
följer en eller ibland flera riktningar, som orsakats av svaghetszoner i
berggrunden.
Den uppodlade marken, bebyggelsen och vägarna ligger företrädesvis i
dalgångarna. Det storskaliga sprickdalslandskapet kännetecknas av större
sprickdalar i tydlig dominant nord-sydlig sprickriktning, med mindre
dalar i öst-västlig riktning. De relativa höjdskillnaderna är stora, mellan
150–300 m. Landskapstypen är övervägande skogsklädd, ädellöv i sydväst
men i övrigt barrdominerat. Sprickdalslandskapet är vattenrikt med sjöar
och vattendrag som följer böljande och ibland backiga dalgångar. I det
storskaliga sprickdalslandskapet bryter ibland storskaliga dalgångar in
som en lokal landskapstyp. Dalgångarna har en nyckelroll i människans
etablering i Västra Götaland och Sverige, där fornlämningar visar på
stort tidsdjup. Vägnätet och bebyggelsen följer dalstråken och är ofta
vattenanknutna.

Geologi
Berggrunden inom utredningsområdet domineras av heterogena granitoida gnejser samt metabasiter. Metabasiterna förekommer både som stora
och små linser i gnejserna samt som större bergartsenheter, främst öster
om Borås.
Då berggrunden inom området är veckad varierar gnejsighetens orientering. Generellt är den dock vanligen flack med en stupning på cirka 10-30
grader. Gnejsighetens orientering samt storskaliga strukturer i form av
sprickzoner och sprickdalar avspeglas i områdets topografi med sjösystem.
De dominerande strukturerna är främst orienterade i nordvästliga-sydöstliga och nordöstliga-sydvästliga riktningar samt i mindre omfattning i
nord-sydlig riktning.
Vid Bollebygd, i Nolåns och Söråns dalgång, utgörs jordlagerföljden generellt av ett upp till tio meter mäktigt lager med svallsediment (i huvudsak
sand och silt) ovanpå ett lager med siltig lera med silt- och sandskikt. Leran vilar i regel på ett lager av friktionsjord på berg. Lermäktigheterna varierar här mellan cirka 5-50 meter. I lerlagret finns också tjockare silt- och
sandlager insprängt. I dalgången varierar djup till berg mellan cirka 10-80
meter. Till följd av de branta slänterna längs Nolån och Sörån har ett antal
ras eller skred inträffat. Rasen har generellt varit relativt grunda och har
inte nämnvärt påverkat marken ovan släntkrön. Längs åarnas strandkanter
pågår kraftig erosion, främst i ytterkurvorna till åarna. Lerlagren i dalgången är i allmänhet relativt fasta och bedöms vara mindre sättningskänsliga.
Området mellan Bollebygd och Borås utgörs av berg i dagen eller ett tunt
jordtäcke ovan berg, upp till fem meter. I lägre liggande partier i terrängen
och vid vattendrag förekommer organisk jord ovan moränen. Det finns
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även flera större sammanhängande torvmossområden. Vid Viareds industriområde ligger Viaredsdrumlinen. Det är en ganska flack och ursprungligen cirka tre kilometer lång och cirka 400 meter bred drumlin med blockfattig morän och med ett jorddjup upptill cirka 15 meter. Drumlinen kan
enligt undersökningar vara svårschaktad och flytbenägen i vattenmättat
tillstånd. Flytsand har påträffats i området.

ger att de kvarvarande 500 mm/år utgör avrinnande yt- och grundvatten.
Avrinningen varierar inom området, främst med avseende på marklutning,
jordarter och jordlagrens mäktighet.

Inom Borås påträffas generellt isälvsavlagringar i form av sand, silt och
grus samt partier med berg i dagen. I Borås varierar jorddjupen mellan 0
och 40 meter eller mer. För att frigöra mer mark inom Borås har Viskan
grävts om och rätats ut, bland annat vid kraftvärmeverket i norra delen av
Borås. Inom detta område påträffas även löst lagrade svämsediment i form
av silt och lera i anslutning till den ursprungliga åfåran. Den ursprungliga åfåran är idag utfylld med massor av okänt slag. Mycket begränsade
partier med lera och torv har påträffats i anslutning till Viskans dalgång
och på ett fåtal ställen har stabilitetssituationen bedömts vara känslig. Ett
av dessa ställen är längs den västra stranden av Viskan, där Lillån ansluter
till Viskan. Jordlagren öster om Borås centrum, även utmed Lillån, utgörs
av fast lagrad morän i större sammanhållande lager och partier med berg
i dagen. I övrigt liknar området öster om Borås området mellan Bollebygd
och Borås men med större skillnad i topografi.

Hydrogeologi
Utredningsområdet kan från ett hydrogeologiskt perspektiv betraktas i
fem delområden; Nolåns och Söråns gemensamma dalgång, höjdområdet
mellan Bollebygd och Borås, Borås tätort, höjdområdet öster om Borås
samt underliggande berggrund. Utredningsområdet är fördelat på Rolfsåns
avrinningsområde med Nolån, Sörån och Viaredssjön samt Viskans avrinningsområde med Viskan, Västersjön och Bosjön. Ett stort antal ytvattendrag, såväl stora som små, förekommer inom utredningsområdet.
Nolåns och Söråns dalgång omfattar grundvattenmagasinet Forsa. I magasinet förekommer tätande ler- och siltskikt, vilket ofta ger upphov till
skilda magasin i ett övre och ett undre magasin. Forsa grundvattenmagasin
används inte för allmänt grundvattenuttag.
Mellan Bollebygd och Borås finns inga sammanhängande grundvattenmagasin. Grundvattennivån på sträckan ligger cirka 1,5-3 meter under markytan, utom i kärren och mossarna där grundvattennivån ligger i marknivå.
I Borås tätort ligger grundvattennivån cirka tre meter under befintlig
markyta. Jordlagren utgörs av isälvssediment, som generellt är grova och
mycket vattenförande. Närheten till Viskan innebär att isälvssedimenten
står i hydraulisk kontakt med Viskan och normalt sker ett grundvattenflöde till Viskan.
Öster om Borås liknar förhållanden de mellan Bollebygd och Borås.
Från geologisk kartering görs bedömningen att underliggande berggrund
har normala vattenförande egenskaper men med strukturer som kan vara
mycket vattenförande. I nära nord-sydlig riktning förekommer sprickdalar
som kan vara öppna och mycket vattenförande.
Årsmedelvärdet för nederbörden inom det aktuella området är enligt SMHI
1000 mm. Av den totala nederbörden avdunstar ungefär 500 mm, vilket
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Figur 2. Regionala landskapstyper och karaktärsområden, hämtad ifrån Landskap i
långsiktig planering - kortversion av pilotstudie i Västra Götaland (s. 23)
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Figur 3.

Geologiska förutsättningar i utredningsområdet
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5 Övergripande landskapsanalys
Landskapets övergripande karaktär
I Sjuhäradsbygden har människor bott länge och bedrivit odling och bete
från cirka 2000 f.Kr. och Ätrans och Viskans dalgångar har alltid varit
viktiga kommunikationsleder mellan Halland och Falbygden.
Landskapet mellan Bollebygd och Borås präglas av ett flertal olika karaktärer. Landskapet är ett storskaligt sprickdalslandskap och är mycket kuperat med ett stort inslag av sjöar och våtmarker. Blandningen av skogar,
sjöar, myrar och bäckraviner och ett småskaligt odlingslandskap skapar en
mosaikartad landskapsbild. Terrängen är kuperad med nivåer som lägst i
väster på 90 meter över havet och som högst över 200 meter i de nordöstra delarna.
I denna del av Sjuhäradsbygden är avståndet mellan höjderna ofta över tre
kilometer och dalgångarna breda. Skillnaden i höjd mellan dalgångar och
höjder är ofta mellan 50 och 100 meter. Dessa topografiska förhållanden
ger landskapet en böljande form. Viskans dalgång är en djup sprickdal
som går från nord-nordost till syd-sydväst. Även i övriga dalgångar finns
en del åar och små sjöar mellan bergen. Den mesta bebyggelsen finns i
dalgångarna, kring den odlade marken eller vid vattendragen.
Ädellövskogarna består av både ek- och bokskogar med inslag av lind, ask
och lönn. Dessa naturmiljöer är oftast artrika och finns kvar som öar i ett i
övrigt förändrat och relativt artfattigt landskap. De flesta skyddsvärda naturmiljöerna i detta landskap är sådana biotoper, till exempel gamla ädellövskogar, alsumpskogar, hagmarker, örtrika betesmarker, stora, orörda
våtmarker och oreglerade sjöar eller oförstörda vattendrag.
I utredningsområdets västra del vid Bollebygd präglas landskapet av
Nolåns dalgång med den vida öppna dalgången som kontrasterar mot det
högre liggande skogslandskapet. Öster om dalgången tar skogslandskapet
åter vid och övergår i ett mer småkuperat landskap med skogs- eller hagmarker och enskilda gårdar. Här finns även inslag av våtmarksområden
samt värdefulla odlingslandskap.
I den mellersta delen av utredningsområdet övergår landskapet i ett sjöoch skogslandskap. Vid Viareds verksamhetsområde domineras landskapet av industrier inom stora sammanhängande exploaterade ytor. Söder
om Viareds verksamhetsområde präglas landskapet av stor variation, med
ett stort antal sjöar, spridd bebyggelse samt skogsmarker med inslag av
samlad bebyggelse.
I Borås tätort präglas landskapet naturligt av samlad bostadsbebyggelse,
infrastruktur och verksamhetsområden. Borås breder ut sig på ömse sidor
om väg 40 och järnvägen passerar idag genom centrala Borås.
I den nordöstra delen av utredningsområdet breder återigen ett kuperat
skogslandskap ut sig. Här återfinns utredningsområdets huvudsakliga
förekomst av områden utan bullerstörning. Söder om Borås tätort fortsätter Viskans dalgång som är ett symboliskt och karaktärsskapande element
i detta landskap.
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I den sydöstra delen av det studerade utredningsområdet övergår landskapet mer i kuperad skogsmark med inslag av mindre vattendrag med Älmås
naturreservat i söder, samt hög andel bebyggd mark men med bebyggelsen
relativt spritt lokaliserad i öster där sprickdalslandskapet syns tydligt i terrängen.
Värdefulla ängs- och hagmarker finns i området kring Låddekärrsbu, Eneslund, Upptröst samt även vid Yttre Näs vid sjön Uppsalen och vid Slottsarbetet söder om Västersjön. Flertalet värdefulla ängs- och hagmarker
har även utpekats i området söder och norr om befintlig väg 27 samt vid
Råslätt väster om Målsryd och Långhult väster om Dalsjöfors samt i Sörbo
vid Brämhult.

Hagmarkerna har hållits öppna av människa och djur under århundraden,
vilket givit upphov till ett speciellt växtsamhälle som försvinner om
markerna växer igen eller gödslas. Mosaiker av öppna gräsmarker och
lövbestånd är betydelsefulla för många arter, bl a fåglar, fladdermöss
och insekter. I odlingslandskapets artrika lövskogar förekommer många
ovanliga lavar, mossor, insekter och andra smådjur. Tillgången på rådjur
och annat vilt är god liksom tillgången på fisk i de många vattendragen.

Kulturmiljö

Naturmiljö

Kulturmiljöns värden grundas i de biologiska förutsättningar som gett
människan dess möjligheter att verka, leva i och påverka sin omgivning.
Vid vattendragen har kvarnar anlagts och på vattnet har timmer flottats, i
skogsbygdens kuperade terräng har produktionsskog anlagts i höglägen
medan dalarna däremellan använts för jordbruk.

Utredningsområdet är en del av den typiska skogs- och mellanbygden
i Västergötland. Det består av en småkuperad terräng där bergkullar
förekommer omväxlande med sprickdalar. Höjdpartierna är i huvudsak
skogsklädda och i de större sprickdalarna ligger sjöar. Den vanligaste
skogstypen är granskog med inslag av tall och björk, men det finns också
rena tallskogar. Här och var bryts det vidsträckta barrskogslandskapet upp
av småskaliga odlingsmarker med lövträd och betesmark.

Människor insåg tidigt att detta landskap lämpade sig väl för djurhållning,
vilket snart omsattes till hantverksmässig förädling av skinn och som
sedan gett grunden för den textilindustri som än idag är en viktig del
av Borås identitet. Kulturmiljöresterna handlar mycket om det gamla
odlingslandskapet, med de öppna betesmarkerna, gamla hamlade lövträd
och stenmurar som avgränsning av ägor.

Berggrunden består i huvudsak av näringsfattig gnejs och jordarten
är morän. Kalkhaltig mark finns främst i anslutning till sand- och
grusavlagringar i områdets nordöstra delar. Klimatet präglas av närheten
till havet och rådande höjdförhållanden. Detta gör att området tillhör
ett av Sveriges mest nederbördsrika delar. Årsnederbörden är ca 1000
mm och medeltemperaturen är 6,2° C. De stora nederbördsmängderna
har gjort att området är rikt på myrar och våtmarker vilket har gett
förutsättning för stora mossar. De stora öppna mossarna är det närmaste
vildmark man kan komma i dessa delar av landet.
Barrskog, och då i synnerhet granskog, täcker som sagt stora delar av
utredningsområdets yta. Ändå är antalet skyddsvärda barrskogsmiljöer
få. Granskog etablerade sig i den här delen av landet först för ca 1000
år sedan. Därefter, och framförallt under det sista århundradet, har
människan gynnat granen genom omfattande planteringar och andra
skogsbruksåtgärder. Granen är idag den helt dominerande arten i
landskapet och de ensidiga planteringarna med gran är ganska artfattiga.
De högsta naturvärdena som hittades inom inventeringsområdet var
istället knutna till betesmarker, skogsområden och vattendrag. Här
finns ängar och betesmarker med rik flora, lövdungar med grova träd
och sällsynta kryptogamer samt värdefulla småbiotoper i form av
åkerholmar, renar, öppna diken, dammar, stenmurar och odlingsrösen,
vilket understryker kulturlandskapets betydelse för områdets naturvärden.
Vällagda stenmurar och odlingsrösen bidrar till att skapa en tilltalande
landskapsbild. I ett internationellt perspektiv har Sjuhäradsbygdens
variationsrika och småkuperade stenmurslandskap få motsvarigheter.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN Del av götalandsbanan, FÖRDJUPAD LANDSKAPSANALYS

Den kulturmiljöinventering som gjorts inom detta projekt har identifierat
16 olika områden som har högt värde vad gäller kulturmiljö. 10 av dem
klassas som extra värdefulla. Dessa områden utgörs bland annat av
gårdsmiljöer, fornlämningar och områden som präglas av äldre tiders
textilindustri.

Form och rumslighet
De höglänta markerna inom utredningsområdets centrala delar är
huvudsakligen barrskogsklädda, men har även betydande inslag av sjöar
och mossmarker. Några mindre områden med öppen och uppodlad
mark finns också i anslutning till sjöar och bebyggelse inom de i övrigt
skogklädda och slutna bergsområdena.
Sluten skogsmark är den huvudsakliga landskapstypen inom
utredningsområdet och därför en viktig identitet i detta landskap. Även
de många sjöarna och andra små öppna landskapsrum i skogsmarken
är av stor betydelse för upplevelsevärdet då de genom sin öppenhet och
småskalighet skiljer sig från den omgivande skogsmarken och därmed
förtydligar och ger variation i dess slutna karaktär.
Mycket framträdande i landskapet är Nolåns och Söråns dalgångar
samt den sydvästliga sprickdalen söderut från Hindås. Söder om
utredningsområdet utgör den öst-västliga sprickdalen med Ingsjöarna och
Lindomeån en mycket tydlig landskapsstruktur.

Utredningsområde
Väg 40

Skogs-/sjölandskap

Borås

Öppet kulturlandskap

Viareds
verksamhetsområde

Nolån

Bollebygd

Tätort

Väg 1700
Viskan

Randbebyggelse

Barriärer
- Väg
- Järnväg
- Kraftledning

5. övergripande landskapsanalys

Teckenförklaring
Väg 42

Vattendrag
Brant som tydligt avgränsar
stråk i landskapet

Väg 41

Väg 27/40

Väg 27

Sörån

0

5

10 km

N

Figur 4.

Landskapets övergripande karaktär

Teckenförklaring
Utredningsområde
Skogs-/sjölandskap

Barriärer
- Väg
- Järnväg
- Kraftledning

I flera av de framträdande sprickdalgångarna finns meandrande
Öppet kulturlandskap
vattendrag
i dalgångarnas botten
Vattendrag samt öppen, mjukt kuperad mark i form
Tätort
av beteseller odlingsmark Brant
ochsomutspridda
tydligt avgränsar gårdar eller mindre samlingar
stråk i landskapet
Randbebyggelse
med bostadshus.
De uppodlade
dalgångarna kantas av högre skogklädda
marker som ger en tydlig avgränsning, men samtidigt mjuk inramning, av
dalgångslandskapen.
I vissa partier är sprickdalarna mycket smala och ibland skogklädda.
Norr om Rävlanda delar det öppna landskapet upp sig i den lite större
dalgången kring Nolån och den lite mindre dalgången kring Sörån.
Dalgångslandskapet runt Storån och Nolån är, med sina meandrande
åfåror, mjuka uppodlade kullar och sin traditionellt placerade och
välbevarade bebyggelse ett tilltalande landskap med stora skönhetsvärden.
Söråns och Nolåns samt Viskans dalgångar är de största öppna
landskapsrummen inom utredningsområdet. Sprickdalarnas stora
skönhetsvärden, mjuka kupering och meandrande åar tillsammans med
dess öppenhet i förhållande till skogsmarken är betydelsefulla karaktärer.
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6 Karaktärsbeskrivningar landskap
Målet är att beskriva de olika karaktärsområdena inom utredningsområdet,
det vill säga beskriva hur landskapet uppfattas och fungerar idag.
Delfaktorer som topografi, skala, riktning, markanvändning och hydrologi
skiljer de olika karaktärsområdena åt. Karaktärsbeskrivningen innehåller
även en värdering av vad som är viktigt för landskapets karaktär och vilka
delar och element som är särskiljande för respektive karaktärsområde;
element som man inte får mista utan att dess karaktär eller betydelse
förändras (TRV, 2011).
Indelningen av de olika karaktärsområdena har skett med hjälp av
platsbesök, kartstudier, studier av flertalet andra utredningar samt i
korrelation till de natur- och kulturmiljöutredningar som gjorts inom
ramen för detta projekt. Naturmiljöinventeringen presenteras i korthet i
figur 5, och Kulturmiljöutredningen presenteras i figur 6.

Karaktärsområdet Borås stad är i sin tur uppdelat i fyra karaktärsområden,
vilka presenteras efter delområdets övergripande analys. Den övergripande
analysen upptar två uppslag. Karaktärsområdet Borås stad presenteras
därmed inte tillsammans med de övriga landskapsområdena utan för sig
själv i en stadsanalys.

Naturvärdesområde Klass 1
Naturvärdesområde Klass 2

Naturvärdesinventering
Figur 5.
Naturvärdesinventeringen är gjord såväl i fält som
med hjälp av studier av tidigare utförda inventeringar och annat
tillgängligt material om områdets naturvärden.

Naturvärdesområde Klass 3

Den sammantagna bilden som framträtt genom dessa studier är den
som presenteras nedan. Avgränsningarna bör ej läsas som absoluta
gränser utan som en indelning till stöd för en fortsatt analys. Just denna
indelning är gjord på ett sådant sätt att den understödjer ett lätthanterligt
åskådliggörande av utredningsområdet för en fortsatt analys.
De utpekade karaktärsområdena är:
•

Nolåns och Söråns dalgång söder om Bollebygd

•

Skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås

•

Sjölandskapet sydväst om Borås

•

Viareds verksamhetsområde

•

Viskans dalgång söder om Borås

•

Rutplatålandskapet sydost om Borås

•

Det böljande skogs- och odlingslandskapet öster och norr om Borås

Område med mycket högt kulturmiljövärde

•

Borås stad

Område med högt kulturvärde

Ådalsbygden längst i väster
Den utpräglade skogsbygden i väster
Sjöbygden och Viskans dalgång
Staden Borås och dess närmaste omgivningar
Skogs- och odlingsbygden öster om Viskan

Dessa områdens utbredning redovisas i figur 7.
På de nästföljande åtta uppslagen presenteras respektive karaktärsområde
var för sig, med hjälp av en beskrivande text som sammanfattar
karaktärsområdets nuvarande innehåll, dess ekologiska strukturer, vilket
tidsdjup som går att uppfatta samt landskapets form och rumslighet.
Dessutom finns bildmaterial som stöd till texten. För lättare orientering
finns även en liten orienteringskarta samt en större som visar de platser
det talas om i texten. Utöver detta finns även en symbolisk konceptbild för
att ytterligare åskådliggöra de byggstenar som respektive karaktärsområde
är uppbyggt av.
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Kulturmiljöinventering
Figur 6.
Utredningen är på en översiktlig nivå. Efter studier
har utredningsområdet delats upp i fem olika
landskapshistoriska zoner med ett antal specifika kulturmiljöer
utpekade.

6. karaktärsområdesbeskrivningar landskap

Figur 7.

Karaktärsområden
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1.

Nolåns och Söråns dalgång söder om
Bollebygd

3.

Sjölandskapet sydväst om Borås

5.

Viskans dalgång söder om Borås

7.

Det böljande skogs- och odlingslandskapet öster och norr om Borås

2.

Skogslandskapet mellan Bollebygd
och Borås

4.

Viareds verksamhetsområde

6.

Rutplatålandskapet sydost om Borås

8.

Borås stad
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Figur 8.

Söråns och Nolåns dalgång söder om Bollebygd

Tidsdjup - historik och utveckling

Form och rumslighet

Strax sydväst om Bollebygds tätort rinner Nolån och Sörån samman och
bildar Storån som sedan löper ner till sjön Lyngnern i Marks kommun.
Åarna löper i en av Västra Götalands sprickdalar och ådalen är en tydlig
karaktär där det annars slutna skogslandskapet öppnas upp och bjuder
på vackra utblickar. I den sedimentfyllda dalbottnen med åkermarker
har Storån stundom skurit ner djupa raviner i de lösa sedimenten. Vissa
av dessa raviner hålls idag öppna genom bete och hyser en rik flora.

Som tidigare konstaterats är detta område en rest av ett mycket gammalt
och vida utbrett odlings- och beteslandskap i Bollebygd. Utmed
Storåns nedre lopp, men utanför utredningsområdet, har ett flertal
stenåldersboplatser återfunnits och längs den östra sluttningen också en
gravhög.

Detta karaktärsområde går att läsa av redan i en regional skala där Söråns
och Nolåns dalgång framträder genom sin topografi och är även ett av
utredningsområdets två lägre liggande områden (det andra är Borås
tätort).

Ekologiska strukturer
Området präglas av kontinuerlig betning och hävd sedan lång tid tillbaka
vilket ger ett mycket högt naturvärde och förekomst av flera skyddsvärda
arter. I åarna förekommer en lång rad intressanta fiskarter och även
insektslivet är rikt.
I dalgången är marken till största delen uppodlad. Längs med åarna
och uppför ådalens sluttningar växer främst lövskog. Naturvärdena är
även kopplade till den rikliga förekomsten av hagmarker med rik och
hävdgynnad flora.
Naturen här är till viss del störd av den infrastruktur som löper genom
området och det öppna odlingslandskapet är beroende av fortsatt hävd för
att bevara sin kvalitet, både utifrån artrikedom och upplevelsevärden.
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Exempelbilder från Nolåns och Söråns dalgång

I området finns ett antal välbevarade gårdar från sekelskiftet 1900. I
slutet på 1800-talet och början på 1900-talet skedde stora förändringar
inom jordbruket. Jorden skiftades och byarnas splittrades när gårdarna
flyttades ut till sina skiftade ägor. I och med nya odlingsmetoder
minskades beroendet av lika stora ytor av slåttermarker. Därför
övergick slåttermarker till åkermark och betesmark. Senare under
1900-talet övergick betet allt mer till åkervallar och många av de gamla
betesmarkerna fick växa igen.
Åarna har haft en stor betydelse för människor i området. Både för föda
men även som kraftkälla till kvarnar och sågar, samt för flottning.
Området används till viss del än idag för odling. Dessutom används det i
rekreativt syfte, och här finns en travträningsbana samt en skidanläggning.
Då detta är en tätortsnära plats med gynnsam topografi har den
potential att utecklas ytterligare vad gäller rekreation. Exempelvis har
skidanläggningen öppnat upp för aktivitet året om, med cykling under
sommarhalvåret.
I samband med anläggandet av en ny järnväg kommer detta
karaktärsområde bli en stations- och tätortsnära plats vilket gör att
kommunen har planer på att exploatera dalgången till förmån för
radhusbebyggelse. Detta innebär naturligtvis en stor förändring som bryter
med den karaktär som platsen utgörs av idag.
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Landskapets element utgörs av de slingrande åarna, den öppna
odlingsmarken i ådalen samt vegetation, främst lövartad, längs med
vattnet samt uppåt slänterna. Landskapsbilden är mycket tilltalande där
det öppna, böljande och småkuperade odlingslandskapet syns längs med
dalgången. Jordbruksmarken, som till stor del utnyttjas som betesmark
bryts av med lövdungar och smala buskridåer.
Bebyggelsen består främst av småhus som ligger spridda i området, varav
de flesta i slänterna, men det finns även en del hus nere i dalgången.
Förutom de mindre vägar som letar sig uppför dalens sidor och främst
leder fram till husen så domineras infrastrukturen genom området av den
befintliga Kust till kustbanan och väg 40 som skär igenom området i östvästlig riktning. Denna infrastruktur utgör en stark påverkan i området
och utgör ett karaktärsbrytande element samt en visuell barriär, i det
avseende att den kontrasterar mot resterande landskap och är synlig från
stora delar av dalen och dess sluttningar.
Dalgången utgör ett tydligt avgränsat rum som är storskaligt och öppet,
med långa siktlinjer längs med och tvärs över dalen. Uppåt dalgångens
sidor övergår rumsligheten i en annan karaktär med skogens slutna
rum. I den här situationen samverkar topografin och vegetationen för att
förstärka varandra och tydliggöra de högt liggande slutna rummen som
kontrasterar mot den lägre liggande öppna dalgången. Denna tydlighet
bidrar starkt till områdets karaktär och attraktionskraft.

Figur 9.

Karaktärsområdet

Figur 10. Karaktärsområdets beståndsdelar
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•
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Kust till kustbanan

•
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Figur 11. Ett storslaget skogslandskap breder ut sig mellan Bollebygd och Borås

Skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås
Skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås karaktäriseras av
vidsträckta barrskogar där landskapet ibland öppnas upp vid mossar
och skogssjöar. Här och var öppnar sig skogen även kring mindre
gårdar och byar med välhävdade kulturmarker. Detta är en del av
högplatån mellan de båda orterna och Sjuhäradsbygdens böljande
skogslandskap.

däggdjur.
Även i detta karaktärsområde präglas naturen av en lång odlingstradition
med kontinuerlig hävd, vilket ger förekomst av äldre lövträd och en
hävdgynnad flora. Här finns flera områden med flerskiktad lövskog som är
av värde med gammal skog och lång skoglig kontinuitet, fågelhabitat och
floravärden.

Tidsdjup - historik och utveckling
Det är framför allt skogen, men även mossarna och vattendragen som gett
förutsättningar för markanvändning. Lämningar i form av husgrunder och
tidigare täkt- och brottverksamhet finns, liksom ett kulturlandskap som
präglas av naturbetesmarker med aktiv hävd, gårdsmiljöer med hamlade
ädellövträd och stenmurar, samt lövskog med äldre ädellövträd. Området
har såväl höga natur- som bevarandevärden.

Ekologiska strukturer
Precis som i Söråns och Nolåns dalgång spelar de topografiska
förutsättningarna en stor roll i landskapet. Här är höjdskillnaderna
inte lika stora som i föregående karaktärsområde, utan är mer spridda
över området och bidrar till att skapa en mosaik av sjöar, öppna myrar,
sumpskogar och produktiv skogsmark. Omgivningarna kring gårdarna
präglas av hagmarker, små åkrar, odlingsrösen, stenmurar och gamla
körvägar, vilket ger odlingslandskapet en ålderdomlig prägel. Även här
finns naturligt meandrande vattendrag som bidrar till områdets karaktär.
På de mindre blöta partierna bedrivs skogsbruk och där växer främst gran
och tall. I de fuktigare låglägena finns mossar och sumpskogsområden
som domineras av tall och björk. På de öppna myrarna växer i allmänhet
enstaka små tallar. Mossarna är mycket viktiga då de är en rest av ett
uråldrigt landskap. I skogsområdet rör sig också en del landlevande
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Två områden utmärker sig, dels kulturlandskapet vid Låddekärrsbu och
dels Upptröst i karaktärsområdets sydöstra del. Låddekärrsbu består av
en innehållsrik och välbevarad gårdsmiljö och Upptröst utgörs av vackra
odlingslandskap med sina vällagda stenmurar som följer den kuperade
terrängen på ett nästan magiskt vis. Åkrarna bildar ett gytter tillsammans
med åkerholmar, lövdungar och vägrenar. På de otaliga vägrenarna mellan
åkrar och längs vägar och stenmurar växer naturligt hävdgynnade arter.
Vid husen står grova, hamlade träd. Här har lämningar från äldre tiders
brukningsmetoder påträffats.
Väster om det uppodlade stråket från Upptröst finns en rad små öppna
mossar omväxlande med äldre skog. De ursprungliga mossmarkerna har
delvis odlats upp eller utnyttjats till torvtäkt, men en del mer eller mindre
opåverkade mossar återstår. Mossmarkerna har ett naturligt samband
med de odlade markerna och utnyttjas i vissa fall ännu. I övrigt används
landskapet främst till skogsproduktion, men även i rekreativt syfte då de
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många små vattendragen bjuder på en hel del fiskemöjligheter och vid
Vannasjön finns en badplats. Dessutom är kulturlandskapet vid Upptröst
ett uppskattat utflyktsmål. I samband med en befolkningsökning kan
områdets rekreativa värden komma att exploateras ytterligare.
Odlingsmarkerna samt den gamla skogen har ett stort tidsdjup, men
däremot inte i produktionsskogen. De biologiska, kulturhistoriska och
rekreativa värdena är alla kopplade till det gamla odlingslandskapet.

Form och rumslighet
Då det här området till största delen är täckt av skog, är det ett ganska
slutet landskap. Siktlinjerna är korta och den täta skogen utgör i och med
detta en visuell barriär. Det är möjligt att röra sig i landskapet, men det
är ett slutet och tätbevuxet landskap. Även den bitvis mycket varierade
topografin slukas i viss mån av skogen och dess slutna rum.Väg 40 utgör
en öppning i skogen med en lång öst-västlig siktlinje, men är samtidigt ett
slags barriär. Den utgör ett brott mot omgivande landskap och förhindrar
rörelse i korsande riktning. Den skapar även buller i en annars ostörd
omgivning.
Andra öppningar i skogslandskapet består av mossar, mindre skogssjöar
och vattendrag och kulturmarker vid mindre gårdar och byar. Bebyggelsen
består av spridda småhus, och odlingsmarkerna ligger ofta i typiska
höjdlägen. Landskapet karaktäriseras av mellanskalighet till småskalighet.
Möjlighet till utblickar finns uppe på höjderna, men där växer mest skog
eftersom marken inte är lika bördig här. Istället är det de lägre liggande
områdena som är öppnare med längre siktlinjer. Markanvändningen
utgörs främst av skogsbruk. Dessa delar bjuder varken på biologiska eller
upplevelsemässiga kvaliteter.
Vägstrukturen domineras av väg 40, och förutom den finns ett småskaligt
vägnät i nord-sydlig riktning som främst löper fram till bebyggelsen.
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Form

Figur 13. Karaktärsområdets beståndsdelar

E, F

B

C

•

Slutet skogslandskap

•

Något mer öppet landskap i
söder

•

Väg 40 anger den väst-östliga riktningen

•

Sprickdalslandskapet i

C
B

sydvästlig-nordostlig riktning

A

B

A

B
D
B

B

A.
B.
C.
D.
E.
F.
.

Skog
Våtmark
Mosse
Upptröst odlingslandskap
Infrastruktur-stört område
Visuell barriär

•

Stora delar barrskog bryts
av vid öppna mossar, mindre
sjöar och gårdar och byar.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN Del av götalandsbanan, FÖRDJUPAD LANDSKAPSANALYS

19

6. karaktärsområdesbeskrivningar landskap

Figur 14. Sjöarna är en stor del av områdets karaktär

Sjölandskapet sydväst om Borås
I det lite lägre liggande området öster om skogslandskapet mellan
Bollebygd och Borås breder många sjöar och vattendrag ut sig.

Ekologiska strukturer
Sjölandskapet sydväst om Borås ligger något lägre än Skogslandskapet.
Detta samt den höga nederbörden i den här regionen har lett till att antalet
mossar, sjöar och vattendrag är stort. Områdets sydöstra del består av en
våtmarksmosaik bestående av mer eller mindre öppna mossar, flera små
mosstjärnar, fastmarksholmar, gölar och kärrpartier som alla bidrar till
att skapa variation. Väster om det här området fortsätter förekomsten av
mossar men de får dessutom sällskap av ett antal sjöar i varierande storlek.
Mellan sjöarna växer både produktionsbarrskog och lövskog. Norr om
utredningsområdet ligger Viaredssjön och söder om områdets utbredning
ligger Storsjön. Öster om sjöarna höjer sig marken något innan topografin
återigen dyker ner i Viskans dalgång. I detta något högre läge består
landskapet till stor del av barrskogar och fritidsbebyggelse men många
mossar förekommer även här. I de skogsband som binder samman sjöarna
rör sig en stor andel landlevande däggdjur.
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Tidsdjup - historik och utveckling
Även i detta karaktärsområde är det kulturlandskapet som skapar värden,
med betesmarker, gårdsmiljöer och stenmurar, samt åkermark som är
präglad av äldre tiders brukningsmetoder. De flesta områdena med stort
tidsdjup ligger vid sjöarna då människor tidigt sett fördelen med ett läge
där man har skogen i ryggen och samtidigt nära till vattnet för fiske och
god uppsikt.
De flesta av sjöarna har än idag stora kvaliteter med ett rikt fågelliv, god
vattenkvalitet och gott om fisk samt möjligheter för bad. Detta gör dem
till uppskattade rekreationsområden. Sjön Uppsalen är intressant för
friluftsliv då den har en orörd karaktär. Vid Äktasjön och Bosjön ligger
mycket fritidsbebyggelse. Pickesjön och dess omgivningar är ett välbesökt
utflyktsmål, med ett stort antal mindre grusvägar som löper genom de
omgivande barrskogarna och används för promenader och cykelturer och
dessutom är sjön omtyckt både för bad och fiske.
Den nya sträckningen av väg 27 går strax söder om Pickesjön, vilket kan
innebära en utveckling där området närmast vägen exploateras till en viss
grad samt kan öppna upp för ökat användande i rekreativt syfte.
Sjöarna är en viktig kvalitet och karaktär. De biologiska, kulturhistoriska
och rekreativa värdena är i mångt och mycket kopplade till dem.

Form och rumslighet
Detta är ett till stora delar skogsbeklätt område som på grund av dess
omväxlande topografi och höga nederbörd har en mosaikartad karaktär,
där de slutna skogsrummen öppnas upp vid mossarna, vattendragen och
sjöarna, samt på de platser där landskapet hålls öppet genom hävd. Här
är siktlinjerna långa. Det ger upplevelsen av ett vackert och variationsrikt
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landskap. De platser där landskapets topografi upplevs mest är inte i
höjdlägena då dessa är skogsbeklädda, utan vid sjöarna där de bitvis
dramatiska höjdskillnaderna kan skådas. Skogarna klättrar på vissa platser
nerför ganska skarpa branter för att möta sjöarnas vattenspegel.
De visuella barriärerna består även här dels av träden och väg 40, och dels
av väg 27 och Viareds verksamhetsområde. Väg 40 och väg 27 dominerar
vägnätet, men det löper även ett finmaskigt nät genom bygden, fram till
bebyggelsen och runt i området. Bebyggelsen består förutom av en del
spridda hus och gårdar, av småhus som ligger koncentrerade längs med
sjöarnas östra och västra sidor. De består både av permanenta bostäder
och fritidsbebyggelse.
Den mosaikartade karaktären med stor variation mellan skog, mossar och
sjöar ger ett vackert landskap.
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Figur 15. Karaktärsområdet
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6. karaktärsområdesbeskrivningar landskap

Figur 17. Bilder från Viareds verksamhetsområde

Viareds verksamhetsområde
Viared är ett stort verksamhetsområde väster om Borås, direkt söder om
Väg 40. Området inrymmer ett stort antal företag inom ett stort antal
branscher. Borås Stad har planer på att utöka verksamhetsområdet både
åt öster, mot Borås, men även västerut, i riktning mot Bollebygd. Här
ligger en av Sveriges största företagsparker med mer än 100 företag och
med pågående utbyggnad räknas med en fördubbling av denna siffra
inom de närmsta 10 åren. Den nya sträckningen av väg 27 innebär att
den angör till Viared och ytterligare ökar områdets tillgänglighet.

Strax intill ligger det småkulliga skogs- och sjölandskapet med
kulturmarker, och sydväst om Viared ligger Rydsmossen. Den består av
två åtskilda mosseplan som delvis är påverkade av dikning, torvtäkt och en
kraftedning.

Tidsdjup - historik och utveckling
Runt Ryssnässtugan i utkanten av industriområdet ligger en liten rest
av ett kulturlandskap med öppna åkermarker och stenmurar. Runt
huset växer hamlade askar och lindar. Ryssnässtugan drivs idag i regi
av Viareds natur- och hembygdsförening. Området har betydelse för
närrekreationen och ger en bild av hur det en gång kunde ha gestaltat sig
på Viaredsdrumlinen.
Främst används dock det här området idag genom sin funktion som
industriområde. Människor arbetar här, samt använder sig av den service
som finns i området. Dessutom är det här stadens viktigaste entré för alla
de som färdas på väg 40 från Göteborg.

Ekologiska strukturer
Mycket av naturen i det här området har fått ge vika för de omfattande
exploateringarna, där till och med bergformationerna i stor skala jämnats
ut och plattats till i väntan på ytterligare utbyggnad. Här ligger Borås
flygplats som har en påverkan på omgivande natur. En följd av att
landningsbanorna hålls öppna har blivit att området har blivit ett populärt
tillhåll för ett rikt fågelliv, både för födosökning, häckning och som
rastplats vid vår- och höstförflyttningarna. Mellan de olika exploaterade
ytorna finns små överblivna områden. Karaktärsområdet är beläget på den
så kallade Viaredsdrumlinen som är en av Borås största drumliner. Den
är dock inte så tydlig utan relativt flack och har som sagt schaktats bort i
samband med exploateringen.
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Exploateringen, både den som skett hittills och den väntande utökade
exploateringen innebär ett brott med landskapets tidigare karaktär, som
idag tydligt illustreras av de stora öppna ytorna där drumlinen jämnats
med marken och bergytan ligger och väntar på att bli bebyggd. Området
är alltså starkt påverkat av människans aktiviteter där praktiska och
ekonomiska fördelar fått väga tyngre än lyhördhet för landskapet och
upplevelsen av det.
Dock ska sägas att intill väg 40 i områdets norra del, har ett antal ekar och
en stengärdesgård sparats. Det är en liten men viktig rest av det landskap
som tidigare fanns på platsen.
Det finns ett flertal detaljplaner inom området, avsedda för industri och
handel. Marken är plansprängd men i stora delar ännu inte ianspråktagen
av verksamheter. I detaljplanen finns även viss mark reserverad för
höghastighetsjärnvägen.
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Form och rumslighet
Områdets karaktär skiljer sig tydligt från omgivningens skogsmarker och
signalerar närheten till Borås stad.
Området ligger längs med och söder om väg 40 och följer således
vägens riktning. Riktningen har även sin bakgrund i den drumlin
som löper i nordost-sydvästlig riktning. Norr om området, väg 40 och
utanför utredningsområdet ligger den stora Viaredssjön och söder
om karaktärsområdet breder sjölandskapet ut sig med sin mosaik av
vattendrag.
Viared är ett typiskt industriområde med storskalig bebyggelse och
rätvinklig vägstruktur som ibland bryts upp av gröna holmar med träd
eller gräs och parkeringsplatser. Längs med väg 40 skapas en lång siktlinje
med industriområdets bebyggelse på den ena sidan och vegetation på
den andra. Detta är entrén till Borås för de som kommer västerifrån och
den avrivna mark som idag ligger och väntar på att bli bebyggd skiljer sig
visuellt helt från det annars småkuperade landskapet. Siktlinjerna vid det
ännu obebyggda området och längs med väg 40 är långa, vilket skiljer sig
mycket från den skogstäckta omgivningen. När detta så småningom har
bebyggts kommer den stora företagsparken vara ett mycket dominant
element.
Att området ligger i ett höjdläge gör att det syns, och att det kan finnas
utblickar mot omgivande lägre liggande sjölandskap på sina håll. Det
skapar även en kontakt gentemot det omgivande landskapet. Vid
flygplatsens landningsbana är landskapet öppet med långa siktlinjer.
Att drumlinen schaktats bort utgör dels ett brott med platsens historia och
dels dess karaktär då topografin nu är betydligt flackare än innan.

Ekologi
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6. karaktärsområdesbeskrivningar landskap

Figur 20. Viskan

Viskans dalgång söder om Borås
Karaktärsområdet utgörs av Viskans dalgång. Norr om detta
karaktärsområde tar Borås tätort vid och ligger även den i en
sänka där Viskan flyter fram. I väster är slänten ner mot vattnet
brantare, och består av skog i blockig terräng. På Viskans östra sida
är slänten flackare och ett öppet hedlandskap breder ut sig österut,
innan landskapet så småningom stiger igen vid Gässlösa. I norr tar
Borås tätort vid. Tätortens gräns går vid kyrkogården Sankt Sigfrids
griftegård, samt ett ridhus i nordväst. I områdets södra ände smalnar
dalgången av till en trång sprickdal kantad av branta bergväggar och
fortsätter sedan ner mot Rydboholm och Viskafors.

Vid slänten väster om Viskan dominerar granskogen, men här står
även uppvuxen lövskog med inslag av gran och tall. Viskan kantas
av lövskogsridåer. En bit söderut öppnas Viskan upp i Djupasjön och
Guttasjön. Dessa båda sjöar har fungerat som fickor där allehanda utsläpp
från Borås stad sedimenterat genom åren. Under den industriella erans ca
100 år belastades sjöarna hårt från textilindustrin och tillhör än idag två av
kommunens få näringsrika sjöar. På 1930-talet anlades Gässlösa, som är
Borås avloppsreningsverk, vilket minskade belastningen och sedan 70-talet
har även ett saneringsarbete pågått i vattendrag och sjöar.

Tidsdjup - historik och utveckling
Bruks- och industrimiljön kring Viskans dalgång är av stor betydelse för
förståelsen av industrialismens genombrott och textilindustrins utveckling
under 1800- och 1900-talen. Historiskt sett har vattendragen varit de
viktigaste kommunikationslederna och i Borås är det framför allt Viskan
som varit av störst betydelse.
Heden har hållits öppen tack vare att det har varit ett militärt
övningsområde och utnyttjats som övningsfält och skjutbanor av militären
vid I15 men samtidigt har heden påverkats kraftigt av denna verksamhet.

Ekologiska strukturer
Naturområdet vid Osdal/Bråt är ett av få bevarade hedlandskap och har
av kommunen klassats med högsta naturvärde. Här finns stora sandiga
hedar och mellan de öppna hedmarkerna och i anslutning till vattendraget
finns skogsdungar, busksnår och fuktängar. Platsen har stor betydelse för
fågellivet men används även för bland annat ridning, hundträning, och
promenader. Här återfinns ett betydande bestånd av rödlistade steklar och
andra insekter. Med anledning av detta har Borås stad planer på att skapa
ett naturreservat här. De öppna markerna är beroende av hävd i form av
slåtter och gräsklippning. Hedvegetationen domineras av ljung och rödven
samt naturligt hävdgynnade arter. Området norr om Djupasjön består av
sankmark.
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Viskan är en populär kanotled och arbete pågår för att göra Viskan än mer
tillgänglig för rekreativ vattenverksamhet. I Viskan förekommer sportfiske
av bland annat öring. Osdal/Bråt är ett omtyckt rekreationsområde
som ligger söder om Borås Ridhus och som används för ridverksamhet,
hundträning, promenader, golfbana med mera. Norr om Djupasjön
arrenderas mark av Borås fältrittklubb som har anlagt en bana för
fälttävlan som är godkänd för tävlingar på internationell nivå. Vid
Guttasjön ligger räddningstjänstens övningsplats.
Den nya sträckningen av väg 27 är precis färdigställd och löper genom
området samt korsar väg 1610 mot Varberg. Längs med, och norr om väg
27 finns planer på ytterligare exploatering.
Området har genom tiderna varit välanvänt men ibland utan hänsyn till
natur och miljö. Det ger ett utrymme att fortsätta utveckla området men
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Figur 21. Osdals mader

nu med fokus på att göra det på ett sätt som gynnar och stärker områdets
värden. Området är av stort symboliskt värde med tanke på Viskans
betydelse för Borås stad, och hedmarken som är en viktig rest av ett
gammalt landskap.

Form och rumslighet
Rumsligheten utgörs av Viskans dalgång samt skogens slutna rum kontra
hedmarkens öppna landskap. Områdets östra del består av skogsbeklädda
blockiga branter och den västra delen domineras av det öppna
hedlandskapet. Viskan ringlar fram och öppnas upp i två sjöar.
Landskapet har tydliga riktningar som utgörs av dalgångsstråket vilket
förstärks av väg Varbergsvägen och Viskadalsbanan. Vägen och järnvägen
är till viss del terränganpassade men ganska raka med få mjuka kurvor.
Vägnätet löper framför allt i nord- sydlig riktning, men slingrande vägar
tar sig igenom topografin i öst- västlig riktning också. Landskapets
riktningar följer de nordost-sydväst-riktade sprickdalarna. Dalgången och
Viskan fortsätter även norrut, genom Borås tätort.
Siktlinjerna är långa i sluttningen ner mot, men även nere i det
öppna landskapet. Militärens markanvändning har satt rätvinkliga
spår i hedlandskapet. Bebyggelsen består av ridhusen och Gässlösa
avloppsreningsverk.
Landskapet här vid Viskan bär på ett stort tidsdjup, där det är möjligt
att läsa in dess betydelse för detta område sedan långt tillbaka, men
även nyare fenomen som militärens skjutfält berättar om hur platsen
använts mer nyligen, och där ridanläggningarna i sin tur berättar om
ett viktigt användningsområde idag. Förutsättningarna för användandet
av landskapet bygger givetvis främst på vattnet, men även landskapets
öppenhet och hedens flacka topografi är viktiga byggstenar.

Figur 22. Karaktärsområdet

Figur 23. Karaktärsområdets beståndsdelar
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6. karaktärsområdesbeskrivningar landskap

Figur 24. Bilder från rutplatålandskapet där det bland annat finns gårdsmiljöer, hagmarker och skogar i en omväxlande topografi.

Rutplatålandskapet sydost om Borås
Området ligger sydost om Borås tätort och präglas delvis av denna
närhet då det används för rekreation och delvis är bebyggt.

Ekologiska strukturer
Berggrunden i Borås kommun genomskärs på många ställen av ett
spricksystem med den huvudsakliga riktningen nordost-sydväst. Det
finns dock även ett annat system, om än mindre påtagligt, som går i
öst-västlig riktning. Detta fenomen kan ses tydligt på topografiska kartor,
men är på grund av sin storskalighet vanligen svårt att överblicka på
marknivå. I det här karaktärsområdet så blir fenomenet tydligt med de
olika spricksystemen och hur de samverkar och bildar små platåer med
många vattendrag i sprickdalarna, ett så kallat rutplatålandskap. Med
lite observationsförmåga kan här påtagligt upplevas hur spricksystemen
skapar förutsättningar för människans nyttjande av landskapet.
Områdets topografi stiger, från det lägsta i väster, vid Viskan, för att sedan
successivt öka i höjd ju längre österut man kommer, och i takt med detta
blir sprickorna tydligare. Vattendragen följer sprickorna och har mycket
god vattenkvalitet och är på de flesta platser omgivna av vegetation och en
del kärr.
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Vegetationen består till stor del av skog, med inslag av både lövskog,
blandskog och barrskog. De vegetativa kvaliteterna som identifierats består
av lövskogar, hagmarker och odlingslandskap där både ett rikt djurliv och
en rik flora återfinns. I detta område rör sig också ett antal landlevande
däggdjur.

Hela området har värden för rekreation genom den omväxlande topografin,
skogarna och vattendragen. Transåssjön är en populär badsjö och vid
Gässlösa finns planer på att utveckla området än mer mot rekreation.
Redan idag finns här en idrottsanläggning, terrängbana för cykel och
ridvägar. Även naturreservatet i Älmås är ett välbesökt rekreationsområde.

Naturreservatet Älmås utgör ett område med unika spår av äldre tiders
odlingslandskap. Området är relativt opåverkat av bebyggelse och fritt från
större exploateringar. Det har brukats i många hundra år och det avspeglas
i den rikliga förekomsten av fossil åkermark från olika tidsperioder. Delar
av området hävdas fortfarande men de öppna ytorna har under många år
minskat och ersatts av lundar och skogar. Många av de äldre askarna och
lindarna visar spår av hamling.

Att många av de ekologiskt och kulturhistoriskt intressanta områdena
ligger nära väg 27 innebär en viss risk för störning men samtidigt ligger
häri en potential då dessa platser är lätta att komma till och skulle kunna
utvecklas för ytterligare besöksverksamhet.

Här ligger även naturreservatet Lindåsabäcken. Bäcken är 4,3 km lång
och rinner i huvudsak genom skogsmark, från utloppet ur Lindåsasjön till
odlingslandskapet vid Kovra. Vattnet är mestadels strömmande men har
även lugnare partier. Här finns ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla
som har bedömts vara det mest skyddsvärda beståndet söder om Dalälven.

Tidsdjup - historik och utveckling
I området finns gott om spår från svunna tider. Vid Älmås naturreservat
finns åkermark starkt präglad av äldre tiders brukningsmetoder. I området
kring, och söder om Bråten finns äldre gårdsmiljöer i odlingslandskapet.
I området kring Stuvered på ömse sidor om väg 27 finns ett flertal
fornlämningar och området utgör ett regionalt värdefullt odlingslandskap.
Ett område vid Målsryd präglas av tidigare textilindustriverksamhet.
Här står även den så kallade Knallestenen. Detta var förr en mötesplats för
knallar i Sjuhäradsbygden. Och även gamla vägar där knallarna färdades
finns i området.
Värdefulla odlingslandskap och gårdsmiljöer med lång kontinuitet finns
vid Berget, Glafsered, Tränghult och Germundared.
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Form och rumslighet
Det är ett till största delen slutet, skogsbeklätt landskap. Kontrasterna
skapas i landskapets rumslighet mellan de slutna skogsrummen och
de öppna odlingsmarkerna, bebyggelsen, mossarna och sjöarna och
vattendragen längs med sprickdalarna. I slänterna och längs med
sprickdalarna samt utmed vägarna skapas de längre siktstråken.
Landskapets riktningar är tydliga och en intressant karaktär som är väl
värd att ta vara på.
Infrastrukturen följer i mångt och mycket sprickdalarnas riktning. Stora
vägar samt järnvägen ramar in området och skapar barriärer. Dessa är
ganska räta i sin sträckning, förutom järnvägen som gör en sväng söder om
Gånghester för att parera de topografiska förhållandena. Dessutom finns
ett mindre och slingrigare vägnät som rör sig på tvärs genom topografin.
I norr gränsar området till tätortsbebyggelsen men inom själva
karaktärsområdet är bebyggelsen av landsbygdskaraktär och ligger
utspridd bland mindre byar som främst finns i topografins låglägen, vid
sjöar och vattendrag.
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6. karaktärsområdesbeskrivningar landskap

Figur 27. Området karaktäriseras av sammanhängande skog som bryts upp av ett fåtal vattendrag.

Det böljande skogs- och odlingslandskapet öster och
norr om Borås
Detta är kommunens högst belägna område. Här finns torrare skog
och bättre odlingsmarker. Dock gör regnmängden att det fortfarande
finns mossar i låglägena. De topografiska elementen är större, med
mjukare höjdryggar, och inte lika djupa sprickdalar som i de övriga
karaktärsområdena. Området gränsar till tätorten och det är närmast
Borås som det är mest skogsbeklätt. En bit utanför staden öppnas
landskapet upp i odlingsmarker.

De stora sammanhängande områdena med skog ger bättre förutsättningar
för störningskänsliga arter eftersom så kallade ”kanteffekter”
märks mindre. Kanteffekter kan till exempel utgöras av buller från
omkringliggande områden, och i ett litet område kan det vara så att hela
området är bullerpåverkat, medan de inre delarna i ett större område
kan vara helt bullerfria. I skogsområdena rör sig också ett stort antal
landlevande däggdjur.
I låglägena återfinns sumpskog, skogskärr och en och annan mindre mosse.
I slänterna finns en del skogsklädda blockiga branter.
Odlingslandskapet som sedan tar vid är insprängt mellan skogar och
åkerholmar. Även här, som på många andra ställen i utredningsområdet så
består det av ett småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med stora
kvaliteter både ur biologisk, historisk och upplevelsemässig synpunkt.

Tidsdjup - historik och utveckling
I ett område vid Brämhult, Sörbo och Främgärde finns ett flertal olika
fornlämningar samt en kyrkomiljö med en medeltida träkyrka. I området
mellan Eskilsryd och Snökulla finns ett flertal olika typer av lämningar.

Ekologiska strukturer
Skogen består av både barr- och lövträd, och det är här som
utredningsområdets största sammanhängande skogsområden breder ut
sig. Den består både av gammal barrskog och blandad lövskog, varav en
del är ädellövskog som består av både ek- och bokskogar med inslag av
lind, ask och lönn. Dessa stora skogar utgör de sista resterna av det stora
ädellövskogsområde som en gång bredde ut sig över landskapet under
brons- och järnåldern. Paradoxalt nog är det i odlingslandskapet som
ädellövskogen bevarats bäst. Arter knutna till gamla och grova träd har
kunnat leva kvar även under perioder då lövskogarna öppnades upp till
slåtter- och betesmarker. Eken dominerar men även bokskogar är bitvis
vanliga.
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I ett större område som sträcker sig från öster om Gånghester och längs
med utredningsområdets östra gräns och söder ut till väg 40 finns ett
flertal olika typer av fornlämningar. Området har ett högt rekreationsvärde.
Mycket tack vare dess orörda karaktär, den gamla odlingsbygden och den
stora sammanhängande arealen obebyggd mark som skapar upplevelsen
av att vara långt ute i skog och mark trots att tätorten ligger nära.
Vid Kransmossen, Ymerterrängen och Krypeterrängen finns områden med
gott om möjligheter för tätortsnära rekreation med många motionsspår,
vandringsleder, pulkabacke och iordningställda skidspår vintertid. Här
passerar även Sjuhäradsleden. Intill Ymergården ligger även Borås
skidstadion.
Det är även här, öster om staden, som områden utan bullerstörning
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förekommer, vilket är en viktig faktor inte bara för störningskänsligt
djurliv utan även för rekreation.
Lövskogsområdena har ett stort tidsdjup och utgör en rest av ett mycket
större område av den ursprungliga lövskogen innan granen gjorde sitt
intåg i landskapet. Det stora värdet ligger mycket i de stora arealerna av
sammanhängande lövskog, att de inte är uppsplittrade.

Form och rumslighet
Här råder en annan rytm i landskapet än i de västligare områdena. Det är
inte lika splittrat vad gäller topografi och vattendrag utan består av större
sammanhängande skogsområden med endast ett finmaskigt nät av mindre
vattendrag.
Den mesta bebyggelsen finns i dalgångarna, kring den odlade marken eller
vattendragen. En särskild karaktär är småindustrierna som finns i nästan
varje liten by. Borås stad breder ut sig i tre fingrar, mot Sjöbo, Brämhult
och Gånghester. Här går även järnvägens två linjer och de tre större
vägarna fram - väg 42, väg 40 och Gånghestersvägen.
Skogens slutna rum öppnas med jämna mellanrum upp vid mossar,
odlingslandskap och enstaka småhus, samt vid Dalsjöfors.
Riktningen i landskapet följer främst det storskaliga sprickdalslandskapet
i nordost-sydvästlig riktning, förutom i områdets södra gräns där
riktningen följer en sprickdal i ost-västlig riktning vid Gånghestersvägen
och Kust till kustbanan.
De stora lövskogsarealerna tillsammans med odlingsbygden gör att detta
landskap upplevs som vackert och har ett stort upplevelsemässigt värde.
De vid inventering konstaterade värdefulla områdena uppvisar även höga
värden inom ekologi, kulturhistoria och rekreation.
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Figur 29. Karaktärsområdets beståndsdelar
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Figur 28. Karaktärsområdet
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7. övergripande stadsanalys borås stad
Figur 30. Från vänster: äldre textilindustri, verksamhetsområde, väggmålning av konstnären Inti, Stora torget, Viskan, Fredrik Wretmans ”Bodhi”.

7 Övergripande stadsanalys Borås stad

Kalmar. Järnvägstrafik bedrivs på Älvsborgsbanan, Kust till kustbanan
och Viskadalsbanan. Tidigare fanns även en järnväg mot Ulricehamn och
Jönköping.

stora trafikleder i stadens centrum. Tre järnvägslinjer, en motorväg och
den vältrafikerade Kungsleden. I centrum samlas även busslinjerna vid
Södra torget och Borås resecentrum.

Staden drabbades hårt när den så kallade tekokrisen slog till på 1970- och
1980-talen i Sverige. Under efterkrigstiden har dock industrins betydelse
avtagit, samtidigt som Borås ensidiga inriktning mot textilnäringen växlats
mot en mer blandad industri- och verksamhetsstruktur.

Men det råder även en tendens till splittring. Den beror dels på
nyss nämnda trafikleder som fungerar som barriärer i de dagliga
rörelsemönstren i staden, och dels har industrin fått ta stor plats i stadens
centrala delar. Vissa industriområden är inte längre i bruk och står idag
tomma och skapar stora mellanrum. En annan faktor som bidragit till en
splittrad struktur är att stadens handelscentra är uppdelat i två. Dels det
gamla centrum med småbutiker och dels Knalleland med stora lokaler och
stora öppna mellanrum i form av parkeringsytor och utan stadsmässigt
gatunät. Dessutom bidrar den kuperade topografin till en inre splittring
i staden då det finns en hel del kullar och åsar som inte går att bebygga.
Detta skapar förstås ytterligare mellanrum, men då de ofta är bevuxna
hjälper de också till att skapa en grönare stad.

Borås idag

Historik
Som tidigare beskrivits så har landskapet använts för djurhållning sedan
långt tillbaka i tiden. Härur är en rik hantverkstradition sprungen, som
genom dåtidens administrativa politik kring stad kontra landsbygd gav
upphov till de med hantverk kringresande knallarna. Detta i sin tur
lade grunden för Borås som ett handelscentrum och även senare tiders
textilproduktion där Viskans vatten togs tillvara till olika processer. Även
Borås fuktiga klimat var värdefullt i textilproduktionen. Det mosaikartade,
regntäta och kuperade landskapet, textilindustrin, knallarna och Viskan är
byggstenar i berättelsen om Borås och därmed viktiga symbolbärare.
En annan aspekt av Borås historia är militär. I väster hade Sverige vid
stadens grundande endast tillgång till havet genom en smal korridor vid
Göta älvs mynning med Gamla Älvsborgs fästning som lås. I övrigt var hela
det nuvarande Sveriges västra del danskt. Göteborg grundades samma år
som Borås, men behövde understöd.
Genom sitt läge i Västergötlands skogsbygder, med närhet till såväl
Göteborg och Jönköping som till Varberg, har Borås sedan 1800-talets
senare hälft även varit något av en knutpunkt. Järnvägstrafiken till
staden är fortfarande omfattande både på gods- och passagerarsidan
med järnvägar mot Göteborg, Herrljunga, Varberg samt Alvesta och
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Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Sveriges 14:e största tätort
med 69 000 av kommunens 107 000 invånare. Borås har ett inlandsklimat
med inslag av maritimt klimat. Staden har näst flest regndagar i Sverige
- 192 regndagar per år och får normalt 975 mm nederbörd per år, vilket är
störst regnmängd av Sveriges orter.
Borås har alltmer kommit att präglas av sin funktion som centralort för sitt
omland, och befolkningsökningen har varit jämförelsevis blygsam under
1900-talets senare hälft. Borås har ett stort pendlingsutbyte. Inpendlingen
är ca 9000 personer och utpendlingen ca 6500. Pendlingsutbytet är störst
med kommunerna Ulricehamn, Mark och Göteborg.
De största arbetsgivarna i Borås är kommunen, Södra Älvsborgs
sjukhus, Ericsson och Ellos. I Viareds verksamhetsområde finns ca 4000
arbetstillfällen. Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter från hela
landet. Hit hör bland annat Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan.
Borås har alltså efter tekokrisen lyckats fortsätta ha en stor roll som
textilstad, men samtidigt utvecklats till en service/ utbildningsstad liksom
många andra postindustriella städer.

Stadens struktur
Stadsstrukturen i Borås utgår från två olika rumsliga principer. Dels finns
en samlande kraft i det faktum att Borås är omgivet av svårbebyggda åsar
och alltså inte kan breda ut sig hur som helst. Dels sammanstrålar många
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Ekologiska strukturer
Staden ligger i Viskans dalgång, en sänka omgiven av skog, stora
sammanhängande grönområden med mindre samhällen och byar spridda
i landskapet. Även inom staden gör topografin att obebyggda kullar och
annan typ av park- och naturmark finns. De gröna rummen på kullarna
har betydelse som landmärken och är viktiga för att uppfatta Borås som
en naturnära stad. Genom staden slingrar sig Viskan fram och skapar ett
viktigt vattenrum. Även de många sjöar som ligger runt staden bidrar till
vattenkontakt med många fina badplatser och goda möjligheter till fiske.
Inom tätorten är det framförallt de gröna rummen längs med vattendragen
som är långa sammanhängande stråk, samt ett stråk från Norrmalm via
sjukhuset och Östermalm och söderut till Trandared och Bergsäter. Det
är viktigt att den gröna infrastrukturen i tätorterna hänger samman i
ett nätverk. Fragment och öar har viss betydelse, men när det gröna är
sammanvävt ger det större ekologisk hållbarhet, rikedom, variation och
tålighet. I övrigt är staden som sagt omgiven av skog i alla väderstreck så
det finns gott om gröna stråk som anger kopplingen mellan staden och
dess omgivande landskap.
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Annelundsparken

Figur 31. Översiktskarta Borås. De platser som nämns på
nästkommande sidor finns här utsatta
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Vissa gröna element är särskilt viktiga för stadsbilden då de hör till
stadsplanemönstret, eller fungerar som landmärken. Exempel på
tidstypiska grönområden i Borås är Salängsparken från 1910-talet,
Baldersplatsen från 1910-20-tal, Skogstomteparken från 1920tal, Gabriellaplatsen från 1930-tal, Kaptensplatsen från 1930-tal,
Kronängsparken från 1960-tal och Attoparken från 1970-tal.

Topografi och vattendrag

Höjdlinjer

De grönområden som i Borås stads genomförda inventering stämplats med
högsta värde kan delas in i några olika kategorier. Det är större områden
som ligger strax utanför staden, såsom Kransmossen, Kypeterrängen,
Ymerterrängen och Rya åsar. Sedan är det tre innerstadsparker där de
höga gröna värdena kompletteras med diverse möjligheter till aktivitet
och en relativt stort tidsdjup i sin utformning. Två andra centralt belägna
parker har extra högt besöksvärde tack vare de konstverk som finns
placerade i parken - i Anna Lindhs park står Carl Fredrik Reuterswärds
skulptur Non Violence och Europaplatsen där Jim Dines Walking to Borås
är placerad. Dessutom är de obebyggda vattenrummen av stor vikt och
här finns både områden längs med Viskan och Lillån utpekade som högst
värdefulla. I Almenäs, vid Öresjös sydliga strand på stadsdelen Sjöbo,
sammanfaller en mängd olika värden.

Tidsdjup - historik och utveckling
Som de flesta andra städer har utvecklingen och utbyggnaden för
Borås stad skett med utgångspunkt från den äldre stadskärnan och
sedan utåt i mer eller mindre otydliga årsringar. Centrum består av
Viskan, Rutnätsstaden och de äldre industrierna och järnvägsanknutna
strukturerna. Vattnet, transporterna och industrin samt en tät
bebyggelsestruktur utgör kärnan i staden.

Vatten

Figur 32. Borås stad är uppbyggd vid Viskans dalgång.
På bilden syns även Lillåns lopp längs en av landskapets sprickdalar samt det stora antal åsar som sticker
upp i terrängen.

Äldre villabebyggelse uppfördes för de mer besuttna borgarna i det
som förut var stadens utkant. Arbetarkvarteren växte upp öster
om rutnätsstaden men har i mångt och mycker rivits och ersatts av
den blandade bebyggelse som växte fram under 1900-talets mitt.
Folkhemsbebyggelsen utgör en stor del av bostadsbeståndet. Andelen
flerfamiljshus jämfört med småhus är extra stort på grund av stadens
begränsade utbredningsmöjligheter.
I stadens ytterområden har exploateringen fortsatt, med områden som
Hässleholmen som växte fram under 60- och 70-talet, inom ramarna för
miljonprogrammet, områden som Brämhult som fram till 70-talet var
en egen kommun där villamattor tillåtits breda ut sig, fram till 90-talets
bomässa och radhusbebyggelse i Hestra.

Stadsstruktur

Sjöbo: 50-tal,
blandad
bebyggelse

Flerfam., ca
3-vån, 30-tal till
nyare

Grönstruktur

Blandat. Fr 3-vånings
flerfam., till småhus
mexitegel och funkis

Hässleholmen:
miljonprogram

Radhus nya.

villor 30-80-tal

Bostadsbebyggelse

Blandat. Fr 3-vånings
flerfam., till småhus
mexitegel och funkis

Hulta: miljonprogramsstämning

Tullen: 50-tal,
folkhem
Bastanta putsade stenhus, ca 20-tal
Sju- till trevåningshus. 50-talssämning.
Nybygge, stora klossar med glasbalkong mot Viskan
Gamla fina villor

Hulta: Små
“lådhus” från
mitten av 1900-t

Sju- till trevåningshus. 50-talssämning.

Projektet med den nya järnvägen har varit på gång länge vilket gjort att
utvecklingen av staden på vissa håll har fått stå på vänt. För att inte riskera
att anlägga nytt där järnvägen måste anläggas har central och byggbar
mark sparats. När nu lokaliseringen av järnvägen rycker allt närmare
frigör det ett handlingsutrymme att fortsätta utveckla staden.

Villor. Ganska fina. fr 20-tal till nyare
Miljonprogram
Villa/radhusmatta, 70-80-tal
Villor 30-50-tal. Mexitegel
3-vån, 50-talsstämning

Figur 33. Här illusteras tydligt hur verksamhetsområdena ligger jämte infrastrukturlederna vattendragen
Viskan och Lillån. Grönområden ligger insprängda
bland bebyggelsen och ligger ofta i terrängens
höglägen.
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Flerfamiljshus ca 40-tal
och små radhus tegel ca
70-tal

Verksamhetsområden och infrastruktur

Bebyggelsetyper
Flerfamiljshus: Ny bebyggelse. Hus med mycket glas och stora
balkonger mot Viskan. 7 våningar.

Sjöbo: 50-tal,
blandad
bebyggelse

Blandat. Fr 3-vånings
flerfam., till småhus
mexitegel och funkis

Hässleholmen:
miljonprogram

Radhus nya.

Parkstaden:
äldre villor

villor 30-80-tal

Småhus: Mitten-slutet av 1900-talet. Lite större hus, lite
lummigare trädgårdar, lite mer varierad bebyggelse och terräng
än ovanstående karaktär.

Flerfam., ca
3-vån, 30-tal till
nyare

Hestra: radhus,
villor, 20-tal och
framåt. Mycket
tegel och mexi.
Hestra
parkstad:
bomässa
1994, prisad
arkitektur

Rutnät, äldre
centrum

Svensgärde:
villor 30-80-tal
Hulta: miljonprogramsstämning

Tullen: 50-tal,
folkhem
Bastanta putsade stenhus, ca 20-tal
Sju- till trevåningshus. 50-talssämning.
Göta:
Nybygge, stora klossar med glasbalkong mot Viskan
Blandat. Fr 3-vånings
äldre villor
Gamla fina villor flerfam., till småhus

Hulta: Små
“lådhus” från
mitten av 1900-t

mexitegel och funkis

Göta: hyreshus
ca 40-tal

Brämhult: villor
och radhus,
30-80-tal

Blandat. Fr 3-vånings
flerfam., till småhus
mexitegel och funkis

Norrby:
flerfamiljshus,
från 20-talt &
framåt

Sju- till trevåningshus. 50-talssämning.
Sjuvåningshus
röd puts
Blandat. Fr 3-vånings
flerfam., till småhus
mexitegel och funkis

Villor. Ganska fina. fr 20-tal till nyare
Miljonprogram
Villa/radhusmatta, 70-80-tal

Blandat. Fr 3-vånings
flerfam., till småhus
mexitegel och funkis

Villor 30-50-tal. Mexitegel
3-vån, 50-talsstämning

Figur 35. Borås består av varierande bostadsmiljöer som p.g.a. stadens läge och geografiska
begränsning ligger tätt intill varandra. Under åren
har infrastrukturprojekt och ny bebyggelse kommit
att ersätta delar av den äldre bebyggelsen.

Ekologi

Trandared:
flerfamiljshus, ca
50-tal

Flerfamiljshus ca 40-tal
och små radhus tegel ca
70-tal

Småhus: Äldre villor, många putsade, av stabil karaktär.

•

Viskan

•

Stadsparker

•

Naturmark - åsar

Småhus: Mitten-slutet av 1900-talet. Ganska “lådiga”, dragning
åt “villamatta”.

Tidsdjup

Blandad bebyggelse: flerfamiljshus och småhus blandat.
2-3 våningar. Struktur som villakvarter, mycket tomtgrönska.

•

Rutnätstruktur i stadskärnan

Flerfamiljshus: Sluten kvarterstad. Tät bebyggelse. Den äldre
stadskärnan. Mindreverksamheter och bostäder.

•

Industrin är tydlig i staden

Flerfamiljshus: Storskaliga bostadsområden.
Stora huskroppar, mycket grönska mellan husen, funktionsseparerat.

•

Viskan har haft betydelse för

7. övergripande stadsanalys borås stad

Karaktärsområdets
beståndsdelar

Brotorp: Trävillor,
ca 80-tal

Radhus: nyare. Det östra området är byggt för en bomässa
1994 och det västra är byggt 2011.
Flerfamiljshus: Öppen kvarterstad. Flerfamiljshus från mitten av
1900-talet. En del grannskapsenheter. Mer eller mindre
“folkhemsstämning”. Lamellhus. En hel del grönska mellan
husen. 3-7 våningar.

Målpunkter

stadens utveckling
•

Utbildning, Högskolan i Borås

Form
•

Viskans dalgång

•

Åsar - synlig natur

•

Kuperat - förutsättning för

Natur
Transport
Handel

stadens utbyggnad
•

Centralt belägna industrier
och infrastruktur har påverkat

Fritid

stadens utveckling.
Service

•
Arbete

staden är en plats där infrastruktur sammanstrålar

Kultur
Figur 34. Här kan man se strukturen av stadens
olika funktioner. Ur detta kan även slutsatser om
rörelsemönster i stadens dras, då funktionerna i
många fall zockså utgör eller leder till målpunkter.

Området sydväst om rutnäts-

•

Splittring är ett karaktärselement. Mellanrummen är
tydliga i staden.
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8 Karaktärsbeskrivningar Borås stad
Eftersom det är extra känsligt att placera en ny järnväg i en befintlig
stadsstruktur så är karaktärsområde nr 8, Borås stad, föremål för en
ännu mer noggrann studie och har även i sin tur indelats i ytterligare
karaktärsområden. Karaktärsområdesindelningen presenteras nedan i text,
foton och karta, med ett område per uppslag.
Såsom framgått av den övergripande stadsanalysen på föregående sidor
så är stadsstrukturen i Borås splittrad och att dela in staden i olika
karaktärsområden är även här, precis som i landskapsanalysdelen en
gränsdragning av något godtycklig natur. I stadens brokiga struktur med
dess många funktioner ingår naturligtvis en mängd olika karaktärer inom
varje karaktärsområde. För att göra analysen mer överskådlig utgår det
här kapitlet ifrån fyra olika karaktärer, baserade på funktion, men även
placering i staden. Inom varje karaktärsområde har ett antal utmärkande
objekt eller mindre områden lyfts fram då de förmedlar en bild av vad som
finns i området som helhet.
De fyra karaktärsområdena som presenteras inom Borås är följande:
1. Centrum
Centrum innefattar de mest centrala delarna av staden, med en tydlig
innerstadskaraktär och de inslag som detta medför.
2. Verksamheter/ gammal industri/ infrastruktur och externhandel
Detta karaktärsområde innefattar områden som i mångt och mycket
format Borås till den stad den är idag, men som även har haft en
splittrande effekt på stadsstrukturen.
3. Centrumnära blandad bebyggelse
Detta karaktärsområde innebär till stor del de områden som bildats i
anslutning till stadskärnan, allt eftersom staden vuxit och haft behov av
fler bostäder.
4. Blandad bebyggelse i ytterområden.
Bostadsbebyggelsen i detta karaktärsområde består av en mer likriktad
bebyggelsestruktur, med större sammanhängande områden av liknande
hustyper. Hustyperna varierar dock från storskaliga flerfamiljshus till
radhus och enfamiljsbostäder. För att ta sig in till stadens centrum
härifrån behövs för det mesta ett antal större vägar korsas, men det är
desto närmre till den omgivande naturen.
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Figur 36. Karaktärsområden Borås tätort

Teckenförklaring
Utredningsområdets gräns

Karaktärsområden
1: Centrum

2: Infrastruktur, verksamheter, gammal industri, externhandel
3: Centrumnära blandad bebyggelse
4: Blandad bebyggelse i ytterområden

0

1

2

3

km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Karaktärsområdets
beståndsdelar

Centrum
Detta är stadens äldsta del. Själva byggnaderna har brunnit och ersatts av
nyare men strukturen med de slutna kvarteren och de raka gatorna är de
samma sedan 1680-talet. Strukturen är lite otydligare i öst och fasas ut i
den blandade bebyggelse som beskrivs som karaktärsområde nr 3 och kan
sägas vara den andra årsringen i stadens utveckling.

Ekologi

Fyra parker ingår i centrum (delområde nr 1) som alla är klassade med
högsta värde av Borås stad: Stadsparken, Annelundsparken, Anna
Lindhs plats och Europaplatsen. Stadsparken är Borås äldsta kulturpark
med välbevarade äldre delar samt en hel del aktiviteter som bangolf,
uteservering och en ny lekplats. Annelundsparken är en park som kom i
Borås stads ägo på 40-talet med stora träd och blommande buskar. Den
har både högt natur- och besöksvärde. På Europaplatsen står statyn
Walking to Borås och i den lilla parken på Anna Lindhs plats finns Carl
Fredrik Reuterswärds skulptur Non-Violence samt ett 200-årigt vårdträd.
Då lokalerna är små finns här bara småbutiker. Nutidens krav på större
affärslokaler har begränsat möjligheterna för ett bärkraftigt centrum i
staden vilket har bidragit till den storskaliga exploateringen i Knalleland.

•

Viskan

•

Stadsparken

•

Annelundsparken

•

Europaplatsen

•

Anna Lindhs plats

Området är en knutpunkt vad gäller trafik och rörelser, med centralstation,
och busstorg. Det är även en social knutpunkt med det stationsnära läget,
Viskan, diverse torg och parker samt verksamheter som brandstation,
skatteverk, kyrka med mera.

Tidsdjup
•

Den äldsta stadsstrukturen

Järnvägen löper längs med området i väster, i söder avgränsas området
av väg 40 och västerut tar en blandad bebyggelse med både småhus och
flerfamiljshus vid.

•

Stadens historiska kärna

•

Symbolbärande element för

Hela området ligger lågt, mitt i Viskans dalgång, men Stadsparken,
Annelundsparken, Krokshallsberget vid centralstationen samt
grönområdet vid vattentornet sticker upp och synliggör en grön karaktär.

stadens ursprung: järnvägen,
textilindustrin och Viskan

Målpunkter

•

Centralstationen, Resecentrum, busstationen på södra torget, högskolan,
småbutiker, kyrka, skatteverket, badhus, flera skolor, kulturhus, Walking to
Borås, Sandwalls plats, Knalletorget, Stora torget, kyrkan, skatteverket m. m

Äldre parker

Form
Figur 37. Karaktärsområde Centrum

•

Rutnätstruktur: raka gator,
slutna kvarter

•

Staden möter Viskan

•

Torg, Viskan, högskolan och
järnvägen öppnar upp i den
rutiga strukturen

•
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Luftigare struktur i öster

Kvarteret Simonsland har en drygt hundraårig historia av industriell verksamhet.
Här producerades tidigare såväl konstsilke som trikåtyger. Efter industrins
avveckling från 1970-tal och framåt har staden gjort en stor satsning där kvarteret
byggts om för att skapa ”en mötesplats för kreativa verksamheter inom mode,
textil och design”. Här finns Navet - Sjuhärads science center, och Textile Fashion
Center. Denna plats är idag internationellt känd inom textildesignbranschen.

2. Högskolan

Borås högskola är ett viktigt nav i staden. Den skapar arbetstillfällen och sätter en
ungdomlig prägel på staden, vilket är viktigt för en gynnsam demografisk
utveckling.

3. Centralstationen

Byggnaden uppfördes 1894 och hade ursprungligen namnet Borås Nedre och är
förklarat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

8. karaktärsområdesbeskrivningar borås stad

1. Simonsland (Textile Fashion Center och Navet)

Högskolan ligger i centrala Borås, nordost om befintlig station. Högskolan i Borås
har cirka 13 000 registrerade studenter. Den är känd för sina textilutbildningar
samt utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Integrerat med
befintliga byggnader planeras tre nya byggnader enligt Högskolans vision Campus
2025. Dagens campusområde, inklusive nya byggnader, binds ihop med en
gångförbindelse under Kungsgatan där ytterligare fyra nya byggnader planeras.
Byggnaderna avses användas till labbverksamhet och forskning.

6. Rutnätsstaden

5. Viskan
4. Stadsparken

Parken har varit en aktiv samlingspunkt sedan lång tid tillbaka och utgör ett viktigt
grönt element i stadens centrum.

Industristaden Borås framväxt är i mångt och mycket kopplat till Viskan, då Viskan
bidrog med vatten till olika processer inom textilindustrin. Idag finns stor potential i
att utveckla nya symbolbärande funktioner som rekreation och ekologi längs
Viskan.

Rutnätsstaden är ett område i centrala Borås, sydost om Älvsborgsbanan. Det
stora området omfattar hela den äldre rutnätsstaden som den planerades efter den
senaste stadsbranden 1827. Gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade från den
tiden, bland annat en av landets första genomförda gator av esplanadtyp. Inom
området finns ett relativt stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från
1690-tal fram till 1960-tal bevarade. Idag utgör rutnätsstaden kärnan i Borås
centrum, med många olika centrumfunktioner.

Stadsparken är centralt belägen i Borås vid Viskan. Den stod färdig 1899 och är
Borås äldsta kulturpark. Parken kallas för Borås stads ”Central Park” och har höga
besöks- och rekreationsvärden.
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Karaktärsområdets
beståndsdelar

Verksamhetsområden/ gammal industri/ infrastruktur/
externhandel
Borås ursprung som handelsstad och industristad har inneburit att
funktioner kopplade till detta har haft en central plats på orten, inte bara
på ett symboliskt plan utan även rent fysiskt. Industrin fick sin vattenkraft
från Viskan och längs med dess dalgång var det även enkelt att bygga så
därför är stora delar av vattenrummet kantat av verksamhetsområden.
Efter industrins nedgång på 70- och 80-talen revs många byggnader och
här står centralt belägen mark idag fortfarande till viss del obebyggd. Detta
har skapat en situation där storskaliga och otillgängliga strukturer tar
upp mycket plats i det som annars kunnat vara en stadskärna med större
stadsmässiga och sociala kvaliteter.

Ekologi

Borås har sedan länge även fungerat som en knutpunkt i regionen och
därför löper flera stora infrastrukturleder rätt genom staden. Järnvägen
löper i fyra riktningar och motorvägen skär genom staden i öst-västlig
riktning. Förutom att det skapar en enkelhet att ta sig till och från
staden så skapar det barriärer inom staden där människors rörelser och
aktiviteter inom staden måste förhålla sig och anpassas till en storskalig,
snabb och bullrande infrastruktur. Särskilt gäller det i stadens centrum
där många av trafiklederna möts.

•

Viskan

•

Lillån

•

Ruderatmark

Tidsdjup
•

Järnvägen

•

Väg 40 utgör ett exempel på
tidstypisk trafikplanering

Då den ursprungliga centrumbebyggelsen enbart haft små lokaler, och
inte haft möjlighet att växa utåt, eftersom den å ena sidan kantats
av järnväg och industrier och å andra sidan av bostadsbebyggelse
har ett nytt centrum, Knalleland, istället växt upp längs med Viskan
norr om Rutnätsstaden. Här finns idag många viktiga målpunkter
kopplade till handel och fritid. Området har en karaktär av ett typiskt
externhandelsområde, uppbyggt kring praktiska och ekonomiska intressen
med resultatet att det saknas många stadsmässiga kvaliteter.

•

Gammal industri

•

Knalleland exempel på tidstypisk externhandel.

Inom detta karaktärsområde finns även kvaliteter som är viktiga och väl
värda att ta vara på. Då industrin och handeln har varit två viktiga element
i utvecklingen av staden är det av stort symboliskt värde att ta till vara på
denna historia. Dessutom finns det en hel del byggnader och strukturer
som har ett konstaterat värde och där man, som exempelvis i fallet med
Simonsland, har lyckats förvalta det gamla arvet och därur åstadkommit
något nytt, som sätter riktningen även in i framtiden för staden.

•

Borås arena och Ryavallen är
viktiga element i staden.

Form
Figur 38. Karaktärsområde Verksamhetsområden/ gammal industri/ infrastruktur/ externhandel

•

Linjära strukturer

•

Storskaligt: stora öppna ytor,
stora byggnader, vägytor,
parkeringar, stora kvarter

•

Till stor del otillgängligt pga
privata företagstomter och
infrastrukturbarriärer

•

Ligger i topografiska låglägen
och begränsas i sin utbredning på grund av topografiska
förhållanden
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Det gamla spårområdet tar upp en stor areal mitt inne i stadens centrum. Här finns
ett timmerupplag som även det tar upp en stor yta. Detta kommer sig av att staden
har flera järnvägslinjer, vilket i sig är något positivt, men det får också vissa
negativa konsekvenser, som en splittrad stadsstruktur. Vissa byggnader kopplade
till järnvägen är gamla och är värdefulla rester för förståelsen av hur Borås stad
har växt fram.

2. Gammal industri

Vissa gamla industriområden är avvecklade och står idag tomma. De är en
potential för nya verksamheter eller förtätning av staden. En del av fastigheterna
skulle kunna utvecklas för att kunna inrymma fler typer av användning, exempelvis
bostäder, för att skapa liv i nya områden. Det finns även vissa objekt och områden
kopplade till stadens industriella historia, med ett stort tidsdjup, som är

3.Verksamhetsområden

Levande verksamhetsområden finns också i staden, och dessa innebär
arbetstilfällen vilket är positivt för stadens utveckling.

väl värda att bevara. En negativ aspekt är dock att många av industrområdena
ligger i anslutning till Viskan. Förr i tiden var detta praktiskt då industrin använde
sig av vatten i sin produktion, men idag skulle vattenrummet behöva bli mer
tillgängligt och utvecklat till förmån för ekologiska och rekreativa värden.

4. Knalleland

Området började byggas under 1970-talet och bär en viktig funktion som ett andra
centrum för staden. Knalleland är ett stort handels- och evenemangsområde.
Området gränsar till Borås Arena och Borås Djurpark. Handelsområdet besöks av
cirka sju miljoner besökare varje år och inrymmer gallerior, volymhandel,
specialbutiker, caféer och restauranger. Området innefattar stora huskroppar och
stora parkeringar, och Viskan rinner förbi området. Området är byggt efter
praktiska och ekonomiska ställningstaganden och vissa centrumaktiga kvaliteter,
som exempelvis en mänsklig skala och goda förutsättningar för fotgängare,
saknas.

8. karaktärsområdesbeskrivningar borås stad

1. Spårområdet

5. Väg 40

Byggdes 1969-1970. Sträckningen drogs genom staden då man räknade med att
endast ett litet antal fordon skulle passera förbi Borås. Att förlägga motorvägen
genom staden ansågs därmed som det mest realistiska förslaget. Med denna
sträckning jämnades många byggnader däremot med marken. På vissa sträckor
går motorvägen i upphöjt läge, och i flera fall går den väldigt nära inpå befintlig
bebyggelse.
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8. karaktärsområdesbeskrivningar borås stad

Centrumnära blandad bebyggelse

trädgårdsstadsanda.

Tre större områden med bostadsbebyggelse ligger närmast stadens
ursprungliga centrum. Här blandas småhusbebyggelse med flerfamiljshus
i lummiga kvarter. Dessa områden kan beskrivas som en andra årsring
bestående delvis av den arbetarbebyggelse som växte upp utanför stadens
dåtida centrum. Mycket revs på 60- och 70-talet, men en del finns kvar.

Områdets västra del består av bostadsområdet Parkstaden med äldre villor
med putsad fasad och lummiga trädgårdar. Järnvägen skär rakt genom
Parkstaden där många av trädgårdarna ligger intill spåren.

I denna andra årsring är den del som ligger närmst centrum av staden
äldst och den har en kvartersstruktur som smälter ihop med rutnätsstaden.
Sedan följer, som mellandelar, två områden med mestadels lummigare
småhusbebyggelse av egnahemskaraktär. Längst i söder och norr är
byggnaderna ytterligare något senare tillkomna med större inslag av
flerfamiljshus, många av lamelltyp.
Topografin spelar även en roll här, då kullar lämnats obebyggda och
skapar ett grönt intryck mitt i bebyggelsen. Öster om detta område med
blandad bebyggelse löper dessutom ett grönt stråk från norr till söder.
Det är ett spår av den tidigare kommungränsen mot Brämhults kommun
men består även av åsar som höjer sig ut mot det omgivande skogs- och
odlingslandskapet. Både österut och västerut gränsar området till stora,
välbesökta och värdefulla naturområden. Väg 40 skär genom detta gröna
stråk och längs med denna barriär ligger en del verksamhetsområden. I
söder rinner även Lillån jämte Viskadalsbanan och i norr går Kust till
kustbanan. Längs med Lillån finns ett värdefullt naturstråk.

•

Viskan

•

Ramnasjön

Mellan Byttorp och Hestra ligger Kolbränningen med omväxlande
natur och en badplats. Söder om Parkstaden ligger Ramnaparken som
donerades till Borås stad redan 1907. Här ligger även Ramnasjön med
fågelkoloni och fiskevatten. De två sjöarna bidrar till öppna vyer.

•

Tokarpsberg

•

S:t Birgittas griftegård

•

Grönstråk längs med

Bebyggelsen är koncentrerad i små klungor med vegetationsområden
däremellan; i Parkstaden och Byttorp är det de lummiga trädgårdarna, på
Tullen och Göta är det de tallklädda kullarna mellan husen. Bebyggelsen
är blandad - den är byggd under olika epoker och består av olika
bebyggelsetyper. Det är nära till stadens centrum, men för att komma dit
måste man i flera fall korsa stora trafikleder. Stora naturområden utanför
staden ligger även de på ett bekvämt avstånd, och kan nås utan att korsa
trafikleder.

områdets östra gräns

Tidsdjup
•

En andra årsring runt staden.

•

Betoning på bebyggelse i
folkhemsanda.

Göta ligger som en ö i ett sammanhängande område av trafikleder och
verksamhetsområden. Bebyggelsen består längst i norr av äldre villor
medan bebyggelsen söderut består av välplanerade lamellhus och några
punkthus från 1940-talet, som ger känslan av ett område som är en stad i
staden.

Form

När Viskadalsbanan drogs här i slutet av 1800-talet torrlades delvis
en ganska stor sjö, och utfyllnaden av den fortsatte fram till 50-talet. I
Göta finns fyra närparker, två kyrkogårdar och Viskan löper genom
området. Längs vattendraget är dock vattenkontakten bristande då många
verksamheter etablerat sig här. Ett karaktärsdrag i Göta är den splittrade
strukturen. Parkerna, kyrkogårdarna och vattendragen är en motvikt till
att området ligger som en ö mellan stora infrastrukturleder.

•

Slingrande gator

•

Friliggande en- och flerfamiljshus

Ett annat område som också växte fram på grund av samma behov som
Göta är Norrby, som ligger i karaktärsområdets centrala del. Bebyggelsen
är varierad men här finns främst flerfamiljshus av 20-tals-, 50-tals- och
framförallt 60-talskaraktär. Bebyggelsen ligger samlad runt Norrbyskolan
och Almåsgymnasiet. Kommunen definierar i det stadsbyggnadsprogram
som togs fram 2002 Nedre Norrby samt området mellan centrum och
Knalleland som prioriterade utvecklingsområden.

40

Ekologi

Byttorp/Norrby är avskuret från centrum genom det storskaliga tåg- och
verksamhetsområdet. Kust till kustbanan, väg 40 och väg 42 är ytterligare
barriärer åt öster och söder, och norr om Norrby tar Knalleland vid.
Norrby gränsar i nordväst mot naturområdet Rya åsar, och i sydväst ligger
stationsområdet och stadens centrum.

Bostadsutvecklingen i området går att härleda till olika processer. Under
1940-talet var behovet stort av funktionella bostäder åt de som arbetade
i textilindustrin. Detta innebar en stor satsning från det kommunala
bostadsbolaget och resulterade till exempel i stadsdelen Göta i södra delen
av detta karaktärsområde, och Tullen i den sydvästra delen av staden.

I sydvästra delen av karaktärsområdet ligger Byttorps bostadsområde
med flerfamiljshus i 30- 50-talskaraktär. Dessa växte fram i sann

Karaktärsområdets
beståndsdelar

•

Kuperad terräng

•

Småskaligt vägnät

•

Väg 40 och 42 samt Kust till
kustbanan och Viskadalsba-

Figur 39. Karaktärsområde Centrumnära blandad bebyggelse
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nan utgör barriärer

3. Göta

1. Parkstaden

Området har en speciell karaktär då det är så sammanlänkat med järnvägen. Många trädgårdar vetter direkt mot spåret vilket
gör att alla de som färdas i tågen lärt sig att känna igen detta som en del av Borås.

Området utgörs av västra och östra Parkstaden samt nedre Byttorp. Parkstadens västra delar är bebyggt med en- och
tvåfamiljsvillor samt mindre flerbostadshus från tiden efter sekelskiftet 1900 och fram till 1935. Här ligger också friluftsmuseet
Borås Museum som startade sin verksamhet 1912. De äldre träbyggnaderna i anläggningen bidrar till att skapa den varierade
gatubild som finns utmed Parkgatan. Muséet utgör en övrig kulturhistorisk lämning, Borås 16:1, friluftsmuseum. Parkstadens
östra delar är bebyggt med representativt utformade villor och mindre flerfamiljshus från tiden kring sekelskiftet och fram till
1930-talet. Nedre Byttorp är ett av Borås större Egnahemsområden stadsplanelagt efter tidens trädgårdstadsideal med
svängda gator och mindre platsbildningar.

2. Byttorp

Stora delar av Byttorp byggdes som enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus under
1930- till 1950-talen. Husen ligger i kuperad terräng och byggdes i
trädgårdsstadsanda, som små enskildheter i ett grönt hav. I denna
trädgårdsstadsanda skulle invånarna ha tillgång till gröna ytor och rekreation.

Foto: Fredrik Hjelm, Borås stad

Området består av olika typer av flerfamiljshus uppförda kring 1940- till 1950-talet,
och sågs som ett föregångsprojekt i hela Norden. De flesta av flerfamiljshusen
består i så kallade grannskapsenheter. Tanken kring dessa enheter var att de
skulle vara väl avgränsade stadsdelar. Dessa områden är relativt storskaliga, med
mycket grönska och kuperad terräng med naturlik karaktär runtomkring husen. Det
är helheten och stadsplanen samt hustyperna och materialvalen som utgör värdet.
Något enstaka hus är välbevarat i detalj och därför utpekat som enskilt objekt, och
andra hus håller idag på att återföras till sina ursprungliga utseenden. Andra
exempel på områden av liknande karaktär är till exempel Tullen och delar av
Byttorp.

8. karaktärsområdesbeskrivningar borås stad

Foto: Fredrik Hjelm, Borås stad

Foto: Fredrik Hjelm, Borås stad

4. Norrby

Området Norrby är ett bostadsområde som till stor del uppfördes som en föregångare till det som kom att kallas
miljonprogrammet, där stora volymer av olika bostadstyper uppfördes under en kort tid. Norrby var före sin tid när högre
lamellhus uppfördes redan under sent 50-tal. Större delen av området byggdes mellan åren 1962-1965. Området består
idag av höga lamellhus och är storskaligt, men med närhet till de centrala delarna av staden. Det finns i nära anslutning till
området rester av äldre arbetarbostadsbebyggelse, vilket bidrar till en varierande karaktär.
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8. karaktärsområdesbeskrivningar borås stad

Blandad bebyggelse i ytterområden
I västra delen av karaktärsområdet finner vi Hestra. Stadsdelen består
främst av radhusbebyggelse. Husen i den norra delen består av en
ganska vanlig typ av radhus i trä, medan den södra delen är ett resultat
av en bomässa som ägde rum 1994. Detta området kallas Hestra
parkstad. Det består både av radhus och flerfamiljshus och är det mest
uppmärksammade och prisbelönta byggprojektet i Borås moderna historia.
I det tidigare helt skogstäckta området ligger husen nu utströsslade i
vegetationen med Rya åsar på den östra sidan och Hestraparken på den
västra. Mellan Hestra och Byttorp ligger Kolbränningen med omväxlande
natur och en populär badplats.

långtgående planer på att utveckla området till en ny stadsdel med många
nya bostäder.
Bebyggelsen är precis som i delområde 3 blandad. Den härstammar från
olika epoker och består av olika bebyggelsetyper. För att komma till centrum måste stora trafikleder korsas. Det finns endast ett fåtal parker inom
områdena men det är nära till de stora naturområdena utanför staden.
Eftersom områdena ligger i stadens yttre delar är de inte lika symbolbärande för staden som helhet. Dock spelar de olika bostadsområdenas rykte
en roll i den sammantagna bilden av Borås.

Då Borås stad länge förhållit sig till den kommande järnvägen och dess
eventuella nya sträckning har man på många platser inte vågat satsa på
exploatering och utbyggnad. Här är Hestra ett undantag då man kunnat
anta att järnvägen inte kommer förläggas hit. Detta tillsammans med
dess gynnsamma läge på ”rätt sida om stan”, det vill säga med kortast
pendlingssträcka till Göteborg samt god tillgång till badsjöar har gjort att
Hestra är ett högt ansett område av många. Området är grönt med stora,
sammanhängande och uppskattade grönområden inpå knuten.

•

Många högvärdiga grönområden utanför tätorten

•

Vegetation mellan husen

•

En del bäckar och små

Tidsdjup
•

Bebyggelsen i områdets västra del från miljonprogramsåren (1965 - 1974)
består av enhetliga flerfamiljshus i en grön miljö. Områdets mittersta delar
domineras av villabebyggelse från 1900-talets mitt av skiftande karaktär,
från tegel, till trä till mexitegel och puts. I karaktärsområdets nordöstra
samt sydvästra del ligger småhusområden med mer karaktär av villamatta,
med lite minde trädgårdar och mer regelbunden gatustruktur.

Från 60-tal till nutid

Form
•

Storskalig flerfamiljsbebyggelse

Väg 40 skär genom och delar upp området med annars ganska homogen
bebyggelsestruktur på vägens bägge sidor. Längs med vägen finns
dessutom en del verksamhetsområden.

•

Småhusbebyggelsen har en
mer rätvinklig struktur än i
föregående karaktärsområde

Norr och öster om Brämhult ligger stora sammanhängande grönområden
bestående av Kypeterrängen och Ymerterrängen som är kuperade
naturområden med skog och myrmark, samt odlingslandskapet vid
Brämhults kyrka. I söder tar Kransmossen vid där bebyggelsen slutar
och är ett stort sammanhängande strövområde med omväxlande natur
och stora rekreationsvärden. Inom området består de offentliga gröna
rummen främst av lekplatser och idrottsplatser. Hässleholmsparken är en
närpark med naturmark, lekplats och multisportanläggning.

•

Stora skogsområden tar vid
där tätorten tar slut men få
högvärdiga parker inne bland
husen

•

I karaktärsområdet finns det därmed både villabebyggelse, radhusbebyggelse samt flerbostadshus.
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Ekologi

vattendrag

I karaktärsområdets östra del bildades Brämhults kommun på 1860-talet
och var en egen kommun fram till 1971. Detta har satt sina spår i det som
idag räknas som en av Borås stadsdelar. Något friare regler för byggande
än i Borås tätort gav utrymme för storskaliga exploateringar från 60-talet
och framåt. Dessa mötte Borås stads egna ytterområden och har skapat en
karaktär i det som nu är Borås tätorts östra delar.

I detta karaktärsområde, fast åt sydväst, ligger även regementet, med
kulturbyggnader som också berättar om en viktig del av stadens historia. Idag rymmer byggnaderna bland annat företagskluster och det finns

Karaktärsområdets
beståndsdelar

Ligger lite högre än innerstaden

Figur 40. Karaktärsområde Centrumnära blandad bebyggelse
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Hässleholmen uppfördes 1966-1974, inom ramarna för det som kom att kallas
miljonprogrammet. Under dessa år såg landet ett stort urbaniseringstryck, och
detta krävde att stora volymer av olika typer av bostäder uppfördes under kort tid.
Området karaktäriseras av välplanerade hus som består av förtillverkade element,
funktionsuppdelning mellan olika trafikslag och storskalighet. När husen uppfördes
ansågs enhetlighet att föredra, vilket märks på husens karaktär. Området
planerades som en komplett helhet, med god tillgång på service inom dess
gränser.

2. Brämhult

Detta var en egen kommun fram till 1972, vilket förklarar det obebyggda stråk som
ligger mellan Borås tätort och Brämhult, då det tidigare var kommungräns. När
Brämhult var en egen kommun var reglerna för nytt byggande mindre strikta än i
Borås, vilket har skapat strukturen av villamattor, som går att finna i de flesta andra
större städers ytterområden.

Brämhults kyrka och bygden runtomkring ligger högt med utsikt åt sydväst.
Landskapet innefattar ekhagar, björkhagar, stenmurar, öppna betesmarker och
små körvägar. Utmed landsvägen norr om kyrkan växer en rad med grova almar
och kring gårdarna står alléer och enstaka vårdträd. På dessa växer ovanliga
mossor och lavar. Kyrkomiljön innehåller en av kommunens få bevarade träkyrkor
från medeltiden och som sedan kristendomens införande utgjort sockencentrum.
Runt kyrkan uppfördes på 1700- och 1800-talet flera sockenkommunala byggnader
som kyrkohärbärge, sockenmagasin, folkskola med mera. Den östra delen av
området, vid Främgärde, utgörs av ett högt beläget och öppet ”laga
skifteslandskap” på tydlig drumlinbildning. Den lägre liggande inägomarken vid
Sörbo är mycket variationsrik och präglas av bete, stengärdesgårdar, lövskog och
fossila odlingslämningar. Här finns välbevarad äldre jordbruksbebyggelse på den
gamla tomten intill vägen i söder

3. Hestra

Området började bebyggas med småhus under 1970-talet. 1994 hölls här en
bomässa med nordiskt tema. Detta bidrog med många intressanta byggnader av
hög arkitektonisk kvalitet. Området består av radhusbebyggelse i små kvarter som
ligger inbäddade i den omgivande vegetationen. Även efter bomässan har
radhusbyggandet fortsatt, fast i en mer konventionell stil. Detta har varit ett av få
områden där Borås stad har vågat satsa på exploatering då det varit i princip
säkert att ingen ny järnväg kommer dras just här.

8. karaktärsområdesbeskrivningar borås stad

1. Hässleholmen

I anslutning till bostadsområdet ligger ett större, väl gallrat ekbestånd.

4. Regementet

Älvsborgs regemente grundades år 1624, och flyttade till Borås 1914. Området,
med flertalet karaktärsfulla byggnader, ligger i sydvästra delen av Borås. Området
ligger högt vilket gör att det ligger väl synligt i landskapet. Regementet lades ner år
1997 och sedan den militära verksamheten upphörde har området utvecklats till att
inrymma kontor, skolor, verksamheter och bostäder. De största hyresgästerna i
området är ICA-banken och Kunskapsskolan (mellanstadie- och högstadieskola
med ungefär 500 elever). Idag arbetar totalt 700 personer i området. Det finns
långt gångna planer på att utveckla området med bland annat 500 nya bostäder
de närmsta tio åren, och området har stor potential att bli en ny attraktiv stadsdel.
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9. bedömning

9 Bedömning
Den hittillsvarande analysen har haft som utgångspunkt att ge en
helhetsbild av det landskap som återfinns inom utredningsområdet. Detta
för att ge en förståelse för landskapets bakgrund och dess nuläge i en
översiktlig beskrivning.
Följande kapitel utgör en bedömning av landskapet i relation till den
kommande utbyggnaden av Götalandsbanan, där den genomförda
karaktärsområdesbeskrivningen tillämpas. Genomförandet av denna
riktade analys är en viktig del för att uppnå en fullständig landskapsanalys
gällande kommande infrastrukturåtgärder.

Järnvägsanläggningen

Det kan handla om att stärka ekologiska funktioner, öka områdens
attraktivitet och tillgänglighet eller tydliggöra landskapets historiska
utveckling – dess tidsdjup. Att tänka potential är ett aktivt tankesätt för
att infrastrukturåtgärder ska kunna bidra med förbättring av landskapets
funktioner.
Karaktäriseringen och de tematiska analyserna kan exempelvis identifiera
brister i landskapets funktioner – vilket är ett viktigt underlag för att se
landskapets utvecklingspotential. Men för att göra en mer konkret bild
av karaktärsområdets potential måste man ha en gemensam målbild, där
olika mål för landskapets utveckling samlas och samordnas.

Känslighet

Metodik
Bedömningen har skett parallellt med att kunskapen om landskapet
ökat vid framtagandet av den översiktliga områdesbeskrivningen samt
karaktärsområdesbeskrivningarna. Bedömningen har även vuxit fram vid
framtagandet av projektövergripande dokument, såsom Bortvalda ytor
och miljökonsekvensbeskrivningen. Den har även genomförts med hjälp
av riktade studier utifrån tre aspekter: utvecklingstendenser, känslighet
och potential. Dessa tre aspekter är avsedda att skapa förståelse för olika
processer och dess påverkan. På detta sätt kan vi göra en bedömning av
hur landskapet påverkas av de planerade åtgärderna – där åtgärdernas
potentiella påverkan ställs mot landskapets känslighet, potential och
utvecklingstendenser.
Då detta uppdrag avser framtagandet av möjliga korridorer för järnväg
är det inte en specifik sträckning genom landskapet som bedöms, utan
hela utredningsområdet, med stöd av karaktärsområdesbeskrivningarna.
Således blir bedömningarna av en tämligen generell natur.
Bedömningen innehåller dock ingen värdering av karaktärsområdenas
värden. För att kunna göra det måste det finnas formulerade mål att
jämföra med. I denna analys konstateras enbart vilka värden som finns att
hitta i de olika karaktärsområdena.

Utvecklingstendenser
Tendenserna beskrivs utifrån vilka processer som är tydliga i landskapet
idag – det är inte en värdering av huruvida denna utveckling är bra eller
dålig. Alla utvecklingstendenser är inte kopplade specifikt till kommande
infrastrukturåtgärd utan beskriver pågående processer i dagens landskap.
Några utav tendenserna är indirekt sammankopplade då kommunerna
i området försöker anpsassa sin utveckling efter en möjlig framtida
järnvägssträckning.

Potential
Bedömningen av landskapets potential görs här utifrån det som är
möjligt att avläsa i landskapet idag, men är även kopplat till kommande
infrastrukturåtgärd.

44

Känsligheten beskrivs inte generellt, utan är riktad mot de åtgärder som
är aktuella i den långsiktiga planen. Den utgår även från de framtagna
karaktärsområdena, då de byggstenar som de utgörs av kan kopplas direkt
till en bedömning av känslighet.
Ofta är det de karaktärsbärande landskapselementen och sambanden
som uppbär störst känslighet. Kännetecknas området exempelvis av små
och slutna rum, innebär det en känslighet inför en åtgärd som innebär att
landskapet öppnas upp i stora rum.
För att på ett integrerat sätt kunna bedöma landskapets känslighet
har ett antal effektbegrepp använts. Effektbegreppen som används
för känslighetsbedömningen kommer ursprungligen från sektorsvisa
bedömningar, det vill säga att varje sektor, främst natur- och
kulturmiljövårdens företrädare, utarbetat egna begrepp för de effekter som
olika infrastrukturåtgärder kan få. Utöver dessa beskrivs ofta effekterna för
landskapsbilden där även mänskliga faktorer ingår.
I den föreslagna metodiken i Landskap i långsiktig zplanering –
Pilotstudie i Västra Götaland från Trafikverket ställs frågan Hur påverkas
landskapet? Varpå påverkan delas upp i tre kategorier: landskapets
innehåll, sammanhang och pågående processer. De effektbegrepp som
normalt används kan sorteras in under dessa tre aspekter och därmed
möjliggöra en bedömning av känsligheten i relation till landskapet som
helhet.
Landskapets innehåll
Detta syftar på den konkreta geografin: det som finns. Åtgärder som kan
leda till utradering, förändrad visuell karaktär, skalbrott, strukturbrott,
habitatförlust och risk för invasiva arters spridning är sådana som i första
hand påverkar landskapets innehåll.

Sammanhang
Här handlar det om hur olika mönster och rörelser i landskapet påverkas,
hur rumsliga, ekologiska och kulturhistoriska samband stärks eller bryts.
Även sociala samband i landskapet kan hänföras till denna kategori.
Hit hör exempelvis effektbegreppen förändrad karaktär och samband,
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Utgångspunkter för krav och förutsättningar
Krav och förutsättningar utgår från bland annat från dokumenten Övergripande
krav, ny stambana och Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor samt det
europeiska kravdokumentet, Tekniska standard för driftkompabilitet (TSD).
Dimensionering
Järnvägen kommer generellt att dimensioneras för en högsta tillåten hastighet på
320 km/tim. Genom Borås förutsätts en hastighetsnedsättning till 230 km/h. Vid
dessa hastigheter behövs stora kurvradier. För hastigheten 320 kilometer/timme
innebär den spårgeometriska standarden i plan en rekommenderad horisontalradie
på 8 209 meter och minsta horisontalradie får inte vara mindre än 5 050 meter.
Minsta horisontalradie vid 320 km/h är 5 050 meter. Höghastighetsjärnvägens
medellutning över tio kilometer får vara 15-25‰ respektive 25-35‰ över två
kilometer. Järnvägens maximala lutning är 35‰ och får inte överskridas
någonstans.
Konstruktion
Höghastighetsjärnvägen ska utformas med fixerade spår, även kallat ballastfritt
spårsystem eller ”slabtrack”. Detta innebär att rälen monteras på en sammanhängande spårplatta av betong istället för på en traditionell banöverbyggnad med
ballast och slipers.
Utrymme
Utöver det utrymme som tas i anspråk av de båda spåren tillkommer en varierande
bredd beroende på om järnvägen går i skärning eller på bank. Järnvägen kommer
dessutom att vara omgiven av en fysisk barriär i hela sin sträckning. Barriären ska
vara minst 2,5 meter hög och placerad på båda sidor och kan bestå av stängsel,
bullerdämpande åtgärder eller dylikt. Barriären ska placeras minst 5 meter från
närmsta spårmitt. Spårområdet samt barriärer kommer att ta cirka 15 meters bredd
i anspråk. Vid sidan av banvallen kommer det att krävas en väg för underhåll av
järnvägen samt för åtkomst för räddningstjänsten. För att förhindra att träd blåser
in över kontaktledningarna och spåren krävs en trädfri zon på ca 15 meter ut från
fysisk barriär på båda sidor om järnvägen. Detta ger en total bredd för dubbelspår,
barriär, underhållsväg och trädfri zon om cirka 45 meter.
Stationsutformning
Stationen i Bollebygd förutsätts ha fyra spår och två sidoplattformar. Plattformarna
placeras på utsidan av spåren och blir cirka 270 meter långa och 15 meter breda.
Plattformarnas bredd tillsammans med erforderlig bredd på spårområdet ger en total
bredd vid stationen på cirka 50 meter. Längden på den sträckan där det behövs fler
än två spår uppgår till drygt tre kilometer.
En station i Borås, där alla spår passerar stationen, förutsätts ha sex spår. För stationen i
Borås har station i markplan, upphöjt läge och bergtunnel studeras. Plattformarna blir
cirka 420 meter långa och 15-18 meter breda. Stationens bred i höjd med plattformarna
uppgår till cirka 80 meter för station i markplan och upphöjt läge respektive upp till
cirka 135 meter vid lokalisering i bergtunnel. Två alternativ för spårkonfiguration har
studerats: genomgående spår för höghastighetståg placeras ytterst medan i det
andra alternativet placeras de genomgående spåren i mitten. För alternativet med
genomgående huvudspår ytterst blir längden för sträckan där fler än två spår
behövs cirka 2,5 kilometer. På ömse sidor behövs cirka 1-1,5 kilometer extra, total längd
blir således cirka 4,5–5,5 kilometer. För alternativet med genomgående huvudspår i
mitten blir längden för sträckan där fler än två spår behövs till cirka 2,5 kilometer. Till

Ekologi

Störning

habitatförlust
skalbrott
strukturbrott
utradering

skalbrott
strukturbrott
förändrad visuell karaktär

barriäreffekter
habitatförlust
förändradE samband

Samband
Höghastighetsbanan utformas som ett separat system utan kopplingspunkter för
planlagd trafik mellan höghastighetsbanan och befintlig järnväg.
På linjen mellan Bollebygd och Borås anläggs inga växelförbindelser, vilket medför
att korsande tågvägar inte finns på sträckan. Samtliga korsningar med annan
infrastruktur, såsom vägar, gång- och cykelvägar samt järnvägar ska ske planskilt.
Längs järnvägen ska det finnas anslutning i form av serviceväg för drift och
underhåll av järnvägen samt för åtkomst för räddningstjänsten.

barriäreffekter, korridoreffekter och mortalitet.
Pågående processer
Landskapet befinner sig i ständig förändring, och karaktäriseringen samt
beskrivningen av landskapet är som en ögonblicksbild av landskapet just
idag. En del av processerna är naturgivna, såsom landhöjning, erosion
och sedimentation, men de flesta är idag ett resultat av mänsklig aktivitet.
Förändrad markanvändning i form av exempelvis igenväxning och förfall
eller - motsatsen - exploatering och intensivare bruk är viktiga effekter.
Även strukturomvandling och störning hör till denna kategori.
Känslighetsbedömningen presenteras dock inte utifrån dessa ovanstående
kategorier (landskapets innehåll, sammanhang och pågående processer),
utan de har bakats samman i ett allmänt känslighetsresonemang. Detta för
att skapa en tydlighet i det steg då känslighetsbedömningen ställs bredvid
Utvecklingstendenser och Potential, i kapitel 8.

utradering

störning

förfall / god skötsel

förfall / god skötsel

strukturomvandling

strukturomvandling

förändradE samband
förändrad karaktär

pågående
processer

Figur 41. Tre olika stationsförslag för Borås. I markplan, upphöjt läge och i tunnel.

tidsdjup

förändrad karaktär

sammanhang

form

habitatförlust

förändrad visuell karaktär

Effektbegrepp för känslighetsanalys
Störning
När planerad åtgärd riskerar störa känsliga
habitat eller biotoper, eller det dagliga livet för
människor i området

9. bedömning

Barriäreffekt

innehåll

detta alternativ krävs en planskilda korsning väster om stationen som är cirka 1,5-2
kilometer lång och cirka 60-70 meter bred.

Habitatförlust
När planerad åtgärd riskerar slå ut en känslig
och specifik population
Barriäreffekt
När planerad åtgärd riskerar skapa nya barriärer
för flora och fauna, samt människors vardagliga
rörelsemönster
Skalbrott
När planerad åtgärd riskerar att påtagligt
kontrastera med skalan på landskapets
befintliga formelement
Strukturbrott
När planerad åtgärd riskerar bryta befintliga
strukturer
Förändrad visuell karaktär
När planerad åtgärd riskerar att påtagligt
kontrastera med den befintliga landskapsbilden
Förfall/ God skötsel
När planerad åtgärd riskerar försvåra skötseln
alternativt motiverar till en bättre skötsel

Figur 42. Här visas olika återkommande begrepp i kategorierna ekologi, tidsdjup och
form (som används i studien av karaktärsområdena). Dessa ställs i relation till de tre
kategorier angående påverkan; innehåll, sammanhang och pågående processer som
introduceras i Landskap i långsiktig planering - Pilotstudie i Västra Götaland, en
handledning från Trafikverket.

Utradering
När en planerad åtgärd riskerar en total
utradering av ett tidstypiskt element i
landskapet
Strukturomvandling
När en planerad åtgärd riskerar strukturera om
en befintlig rumslig logik och disposition
Förändrade samband
När en planerad åtgärd riskerar bryta med
befintliga samband gällande rumslighet och
funktion
Förändrad karaktär
När en planerad åtgärd riskerar förändra en
befintlig karaktär gällande funktion och
anvädning
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9. bedömning

Utvecklingstendenser i landskapet

Ökande betydelse som stadsnära rekreation
om staden växer västerut.

Bollebygd växer och vill bygga

Här finns idag lite till

Viared växer västerut

ut.

måttliga rekreationsmöjlig-

längs med väg 40 och

heter, vilka väntas kvarstå

österut längs med väg 27

på samma nivå.

med fler verksamheter.

En pågående process är
igenväxning av de öppna
betesmarkerna. De är

Bullerrisk om trafikmäng-

beroende av fortsatt hävd för

den blir större på väg 27.

En pågående process är igenväxning av de
öppna betesmarkerna. De är beroende av
fortsatt hävd för att bevara sina biologiska och
upplevelsemässiga kvaliteter.
Bullerrisk om trafikmängden blir större på väg
40.

att bevara sina biologiska och
upplevelsemässiga kvaliteter.

Ökat befolkningsunderlag och

Här vill Borås stad växa

Här finns idag lite till måttliga rekreationsmöjligheter, vilka

ökat intresse för friluftsliv kan

och bygga ut.

väntas kvarstå på samma nivå.

leda till ett ökat användande
av landskapet i rekreativt syfte.

Teckenförklaring
Utredningsområde

väntas i de östra delarna.
Bullerrisk om trafikmängden
blir större på väg 27.

Gammalt avgränsningsområde
Karaktärsområden
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Borås tenderar att växa västerut varför måttlig utveckling
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En pågående process är igenväxning av de öppna
betesmarkerna. De är beroende av fortsatt hävd för att
0

bevara sina biologiska och upplevelsemässiga kvaliteter
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km

Bullerrisk om
blir större
på väg 27 och 41.
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9. bedömning

Landskapet i utredningsområdet innefattar åtta olika karaktärsområden,
och i alla dessa finns olika utvecklingstendenser som har identifierats i
kartan på föregående sida. Utredningsområdet sträcker sig genom två
kommuner, Bollebygd och Borås. Tillväxtpunkter i tätortsnära läge finns
sydväst och väster om Borås. Väster om Borås har man redan idag börjat
med plansprängning av berg för att utveckla och utöka verksamhetsområdet i Viared. Även Bollebygds kommun vill se tillväxt och utbyggnad av
tätorten. Bollebygds kommun anser sig ha ett fördelaktigt strategiskt läge
mellan Göteborg och Borås (öp 2002, s 33).
Det omgivande landskapet präglas av ett antal olika värden. Odlingsmarker, skog, rekreativa värden och kulturlandskap är några exempel som
går att hitta i utredningsområdet. Liksom på många andra håll i landet
är en pågående process, och en tydlig tendens, igenväxning av tidigare
betesmarker. Detta påverkar i många fall både den biologiska mångfalden,
men även tillgängligheten för rekreation. I skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås, rutplatålandskapet sydost om Borås och det böljande
skogs- och odlingslandskapet öster och norr om Borås ses idag inga tydliga
utvecklingstendenser. Områdena innefattar idag hyfsade rekreativa möjligheter, och ett varierande landskap. Att de två områdena öster om Borås
inte har några tydliga tendenser på pågående utveckling beror med stor
sannolikhet på att Borås stad växer åt väster.
Sjölandskapet sydväst om Borås är ett område med mycket stora rekreativa värden idag. En utvecklingstendens i detta område är en ökad användninga av landskapet i rekreativt syfte, allteftersom befolkningsunderlaget
ökar i sydvästra Borås. Likaså innefattar Viskans dalgång söder om Borås
idag goda rekreativa värden. I dessa lägen kan dock en konkurrenssituation uppstå med stadens fortsatta utveckling åt sydväst.
Sammanfattningsvis finns det därmed i utredningsområdet delområden
med både en stark utvecklingstendens, och andra områden där inga tydliga utvecklingstendenser framträder. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid
en bedömning av områdets potentialer vid en framtida järnvägssträckning.
Likaså är det viktigt att ta hänsyn till varje karaktärsområdes specifika
känslighet, då områdena är av mycket varierande karaktär.
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9. bedömning

Utvecklingstendenser i staden

Viss splittring av staden
Både in- och utpendling
från Borås är kontinuerligt
stigande.

på grund av stora
infrastrukturella element
och gamla industrier.

Staden växer främst åt
sydväst.

Teckenförklaring
Utredningsområdets gräns
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Det som dock framstår tydligare nu än i tidigare skeden är hur stor
anläggning detta handlar om, och följaktligen vilken stor påverkan den
kommer ha på staden.
Borås stad har i väntan på den kommande höghastighetsjärnvägen tvingats
avvakta med att utveckla vissa delar av staden då eventuella möjliga
sträckningar då kunnat komma att byggas igen.
De utvecklingstendenser som går att se är kopplade till det sätt som
staden försöker förhålla sig till en utveckling i väntan på att den nya
järnvägssträckningen ska blir klar.
Det finns stora behov av att förbättra sambanden mellan olika stadsdelar
som idag skiljs av järnvägsstråken genom staden. Detta gäller i synnerhet
kopplingarna mellan stationen och den centrala staden men i hög grad
även andra områden norr om stadskärnan. Idag finns bara två kopplingar
mellan innerstaden och stationsområdet. Stora byggnadsvolymer och
Krokhallsberget bryter såväl den fysiska som den visuella kontakten.
Staden har i olika sammanhang även uttryckt ambitioner att skapa
fungerande samband mellan Knalleland och den centrala stadskärnan
samt mellan det nyetablerade resecentret och högskolan. Även
utvidgningen av nedre Norrby har behov av samband över stationsområdet.

•

9. bedömning

För Borås stad finns det uppenbara fördelar med den nya
höghastighetsjärnvägen och kommunen har arbetat länge för att driva
denna fråga. Ett läge nära den befintliga stationen har setts som den mest
attraktiva stationsplaceringen.

En långsiktig inriktning att godset ska passera utanför staden

Gällande trafikstrategi riktas visionsarbetet mot 2035 och följande mål
konstateras:
•

Förädla det vi har

•

Bilfria gaturum

•

Huvudnätet är blodomloppet

•

Knutpunkter

Dessutom pågår ett arbete med ett antal strategiska planer. De omfattar
Gässlösa, EMC, Sydvästra Borås och Knalleland.

Figur 43. Borås är centrum i en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från
framför allt kommuner i Sjuhärad/Boråsregionen. Med en ny höghastighetsjärnväg
Göteborg-Borås-Jönköping finns möjlighet att vidga och integrera Borås arbetsmarknadsregion med närliggande regioner (Källa: Borås Stad, 2016-01-29).

Sammanlagt finns 90 detaljplaneuppdrag men det pågår aktivt arbete i 55
av dem. Bland framträdande planer kan nämnas Eolus, Pallas, Vitsippan,
Nejlikan, Norrby och Regementet.

Möjligheter att skapa ett sammanhängande gatunät som ger ökade
kontakter mellan stadsdelarna och förbättra stadens kontakter med Viskan
anses även detta önskvärt.
Borås stad håller just nu på med arbetet med en ny översiktsplan. Gällande
samhällsbyggnadsstrategier har ett antal tongivande punkter tagits fram:
•

Stationsområdet, en del av centrum

•

Stationen är en målpunkt, bytespunkt, startpunkt och mötesplats

•

Personalintensiva verksamheter

•

Bostäder

•

Borås växer i kollektivtrafikstråken

•

Kommunen har flera kärnor

•

Främja hållbart resande

•

Borås är ett regionalt nav

•

Den runda regionen

•

Rätt verksamhet på rätt plats

Figur 44. Utvecklingsområden i Borås kopplat till Götalandsbanan.
Pågående planarbeten och nybyggnation i Borås kommun sker i ett stråk från norr till
väster. I stråket finns stora trafikflöden och viktig transportinfrastruktur som är särskilt
sårbar för barriärer. Borås stad, december 2015.
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9. bedömning

Känslighet i landskapet
Förändrad skötsel En störning av det befintliga
skogsbruket kan leda till sämre möjligheter att bruka
marken och möjlig konflikt med regionala ekonomiska
intressen.
Förändrad visuell karaktär Det slutna skogslandskapet är
känsligt för en förändrad visuell karakär
Skalbrott Främst i odlingslandskapet i områdets södra del.
Barriäreffekt Området är känsligt för färre passager för
landlevande djur
Habitatförlust / Störning I området finns mossar och
våtmarker, vilka är extra känsliga för habitatförlust/
störning.
Strukturbrott Det småskaliga
jordbruket är känsligt både för
fragmentering samt införandet av stora
element.

Skalbrott Landskapets småskaliga ”flikighet”
är känsligt för införandet av storskaliga
element.

Habitatförlust Den populära
fågellokalen vid Borås
flygplats.

Förändrad visuell karaktär Landskapets
variation samt vid de långa siktlinjerna i de
öppna sjörummen är känsliga för en
förändrad visuell karaktär.

Utradering Den sista biten
odlingsmark med större
tidsdjup vid Ryssnässtugan är
känslig för utradering

Störda samband Denna känslighet syftar dels
till det kulturella, gällande sambanden mellan
de olika byarna med stort tidsdjup och dels
ekologiskt gällande de biologiska sambanden
mellan sjöar och våtmarker.

Strukturomvandling
Förflyttning av verksamheter
kan leda till konflikter med
ekonomiska intressen.

Strukturbrott Stora sammanhängande skogsområden och
odlingsmarker är känsliga för fragmentering.
Barriäreffekt Infrastrukturen är redan idag en barriär väster om
dalgången och i områdets norra del och området är således känsligt
för införandet av ytterligare barriärer. Området är också känsligt för
färre passager för landlevande djur.
Habitatförlust Detta landskap innehåller några av de få områden i
regionen som är ostörda av buller och kan därför hysa störningskänsliga arter.

Barriäreffekt Området är mycket känsligt för
färre passager för landlevande djur samt för
de människor som rör sig i landskapet bl. a i
rekreativt syfte.
Habitatförlust I sjöar, våtmarker och övrig
störningskänslig naturmark finns stor
känslighet för habitatförlust.

Fragmentering En fragmentering av
det befintliga jordbruket kan komma
att eskalera den redan pågående
processen av igenväxning.
Barriäreffekt Infrastrukturen är redan
idag en barriär i dalgången och
området är känsligt för införandet av
ytterligare barriärer.
Förändrad visuell karaktär Området
har en stark rumslig karaktär som är
känslig för förändring.

Habitatförlust Det förekommer en del rödlistade arter i området,
dessa kan vara känsliga för habitatförlust.

Habitatförlust Det förekommer en
del rödlistade arter i området, dessa
kan vara känsliga för habitatförlust.

Störda samband Sociala och rekreativa samband kan störas

Teckenförklaring
Utredningsområde
Gammalt avgränsningsområde
Karaktärsområden
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Strukturbrott Landskapets
byggstenar är anpassade till
rutplatåstrukturen

Barriäreffekt Infrastrukturen är redan idag en barriär väster om
dalgången och i områdets norra del och området är således
känsligt för införandet av ytterligare barriärer

Förändrad visuell karaktär Området
har en stark rumslig karaktär som är
känslig för förändring

Förändrad visuell karaktär Området har en stark rumslig karaktär
som är känslig för förändring
0

2

4

6 Området är
8 känsligt för 10
Barriäreffekt
km
färre passager för landlevande djur
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Habitatförlust / Störning Förekomsten av flera högvärdiga
grönområden gör området känsligt för en störning av de habitat som
de innehåller.
Skalbrott/ Förändrad visuell karaktär Både kvartersstrukturen och
storleken på fastigheterna är småskaliga vilket gör området känsligt för
införandet av storskaliga element.
Förändrad karaktär Den lummiga och lugna karaktären som återfinns
inom bostadsområdena är känslig för införandet av element som bryter
med detta.
Strukturomvandling/ Strukturbrott/ Förändrade samband De vardagliga
rörelsemönstren inom och till och från områdena är känsliga för
införandet av andra strukturer.
Utradering I den småskaliga strukturen kan införandet av stora element
innebära en utradering av bärande karaktärer.

Habitatförlust Viskan och parkerna är viktiga gröna och blå rum både för
människor och djurlivet.

9. bedömning

Känslighet i staden

Skalbrott/ Förändrad visuell karaktär Strukturen är småskalig och därför
känslig mot storskaliga tillägg.
Strukturbrott Området består av ett tätt vägnät och en småskalig struktur vilket
gör det känsligt för stora ingrepp.
Strukturomvandling/ Förändrade samband Här rör sig många människor varje
dag; ingrepp som förändrar struktur får en stark påverkan på rörelsemönster
och möjligheten till en levande stad.
Utradering Här finns stora värden på en mycket liten yta. Stora ingrepp kan
innebära att hela karaktären utraderas.
Förändrad karaktär/ Störning Detta är stadens symboliska kärna och innehar
en lång rad funktioner som bär stadslivet. En förändring av områdets karaktär
får långtgående konsekvenser för hela staden.

Utradering Vissa objekt bär på
stora värden knutna till stadens
industriella arv. Försvinner dessa
kan kopplingen till stadens
historia försvagas.
Strukturomvandling/ Förändrade
samband Borås fungerar idag
enligt de befintliga
trafikförutsättningarna. En
omstrukturering av dessa innebär
en förändring i rörelsemönster.

Skalbrott/ Förändrad visuell karaktär Både kvartersstrukturen och
storleken på fastigheterna är småskaliga vilket gör området
känsligt för införandet av storskaliga element.
Strukturbrott/ Strukturomvandling/
Förändrade samband De vardagliga rörelsemönstren inom och till
och från områdena är känsliga för införandet av andra strukturer.
Barriäreffekt Eftersom dessa områden redan ligger separerade
från innerstaden skulle ytterligare barriärer förstärka detta
förhållande ytterligare.

Teckenförklaring
Utredningsområdets gräns

Karaktärsområden
1: Centrum

2: Infrastruktur, verksamheter, gammal industri, externhandel
3: Centrumnära blandad bebyggelse
4: Blandad bebyggelse i ytterområden

Förfall Vid en eventuell omstrukturering kan olika bostadsområden
falla eller stiga i popularitet med förfall eller bättre
0
1
2
3
omhändertagande som konsekvens.
km
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9. bedömning

Potential i landskapet

Bollebygd har potential att växa
söderut, mot järnvägen och
Rävlanda.
Vid järnvägsetablering kan fina
utblickar vid dalgångar, sjöar
och öppna mossar skapas för
resenärerna. Likaså kan en
dynamisk rytm mellan slutna
skogsrum och öppna sjöar och
våtmarker skapas.
Biotoper kan tillskapas längs
järnvägen för att knyta samman
områden av till exempel
ängsmark

Vid järnvägsetablering kan fina
utblickar vid dalgångar, sjöar och
öppna mossar skapas för resenärerna. Likaså kan en dynamisk rytm
mellan slutna skogsrum och öppna
sjöar och våtmarker skapas.
Järnvägen kan innebära att nya
ekologiska förutsättningar skapas
på till exempel banvallen.

Marken är redan hårt
exploaterad vid Viared.
En ny järnväg kan, med
en god gestaltning, ha
potential att överbrygga
kontrasterna mellan
Viared och kulturlandskapet.

För skogsbruk kan bättre
förutsättningar än idag skapas då
det kommer byggas servicevägar
samt trädfri zon som kan medföra
lättare tillgång för ett effektivt
skogsbruk.
Biotoper kan tillskapas längs
järnvägen för att knyta samman
områden av till exempel ängsmark

Vid nya väg 27: Att många av områdets värdefulla platser
ligger nära väg 27 innebär en risk att de utsätts för
störning men är samtidigt en potential för att utveckla
området på ett positivt sätt.
Potential för mer rekreationsanvändande i området, om
staden växer åt sydväst (mot nya sträckningen av väg 27).
Samtidigt konkurrens om utrymme, om staden drar
västerut eller söderut.

Potential för ökat rekreationsanvändande.
Järnvägen kan innebära att nya ekologiska
förutsättningar skapas på till exempel
banvallen.
Biotoper kan tillskapas längs järnvägen för att
knyta samman områden av till exempel
ängsmark

Vid järnvägsetablering kan fina utblickar vid dalgångar,
sjöar och öppna mossar skapas för resenärerna. Likaså
kan en dynamisk rytm mellan slutna skogsrum och öppna
sjöar och våtmarker skapas
Järnvägen kan innebära att nya ekologiska förutsättningar
skapas på till exempel banvallen.
Området kring järnvägen kan under tex en snörik vinter
leda till en förbättring för vilt då det kan brukas som
rörelsestråk i det annars täta skogsområdet
Biotoper kan tillskapas längs järnvägen för att knyta
samman områden av till exempel ängsmark

I rutplatålandskapet: att alla
landskapets värden finns
samlade i sprickdalarna Natur, kultur, infrastruktur,
och bebyggelse.

Potential för mer rekreation i området, om staden
växer åt sydväst (mot nya vägen). Samtidigt
konkurrens om utrymme, om staden drar västerut
eller söderut.

Teckenförklaring
Utredningsområde
Gammalt avgränsningsområde
Karaktärsområden
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Möjlighet till vackra utblickar och en stämningsfull
upplevelse av Viskan som angett förutsättningarna för detta landskap och kulturen.

Järnvägen kan innebära att
nya ekologiska förutsättningar skapas på till
exempel banvallen.

Järnvägen kan innebära att nya ekologiska
förutsättningar skapas på till exempel banvallen.
Biotoper kan tillskapas längs järnvägen för att
knyta samman områden av till0 exempel ängs2
mark

4

Biotoper kan tillskapas
längs järnvägen för att
knyta6 samman områden
av
8
till exempel ängsmark

10

km
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9. bedömning

Potential i staden

Runt bland annat Lusharpan och spårområdet
finns stora områden som står tomma, vilket utgör
en potential för staden att växa på, alternativt

Här finns potential i att knyta

Kopplingen till Viskan är av

stadsdelarna väster om järnvägen

största vikt och varje centimeter

bättre till resten av staden med hjälp

av den vattennära ytan är viktig

av en bättre förbindelse till centrum,

att utnyttja i rekreativa syften.

central exploatering på de stora
”tomma” tågområdena, samt bättre
vattenkontakt.

förlägga den nya järnvägen hit. Det är ett
karaktärsområde som är tåligt för storskaliga
tillägg.

Den stora satsning staden gjort i Simonsland
är ett bra exempel på hur Borås kan använda
sig av sitt industriella arv för att utveckla
staden framåt. Det är ett grundat sätt att
använda sig av det platsspecifika som
stämmer väl överens med samtida strömningar
inom arkitektur och samhällsbyggande.
Verksamheterna och tillgängligheten till dem,
bedöms som mycket viktiga för Borås Stad.

I många andra av världens städer har det skett ett skifte i förhållande till
det urbana vattenrummet. Vid hamnar och flodbanker har kranar och
hangarer som inte längre har varit i bruk rivits och ersatts av bostadsområden med havsutsikt. Situationen i Borås är naturligtvis något mer
småskalig, men det finns en stor potential att driva utvecklingen mot ett
vattenrum med kvaliteter såsom större tillgänglighet och urban rekreation.
Även förhållandet till främst bilburen infrastruktur har ändrats då den
En framtida utveckling av staden bör

I Göta ligger en potential att göra

sedan mitten av förra seklet i många städer tillåtits att dominera stadsbil-

verka för att sammanfoga stadsstruk-

spretigheten till en kvalitet, att skapa

den fullständigt och det idag finns en strävan att bryta denna dominans till

turen på ett aktsamt sätt och inte

en ny spännande karaktär vid

förmån för mer hållbara transportmedel och småskalighet.

skapa ytterligare barriärer, samt att

Regementet, att minska störningen

hålla kvar vid kontakten gentemot det
Teckenförklaring
omgivande landskapet.

Utredningsområdets gräns

från infrastrukturen samt skapa bättre
vattenkontakt.

0

1

2

3

km
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9. slutsatser

10 Slutsatser
Utredningsområdet sammanfattat

Hela utredningsområdet
•

•

Storskaligt sprickdalslandskap med topografisk
variation

Landskapet sammanfattat
Nolåns och Söråns dalgång söder om Bollebygd
Karaktärsområdet sammanfattat

•

Mossar, våtmarker, åar och sjöar

•

Bollebygd tätort i väst och Borås stad i öst

Sjölandskapet sydväst om Borås
Karaktärsområdet sammanfattat

•

Värdefull våtmark och produktionsskog

•

•

Värdefullt odlingslandskap vid Upptröst

Våtmarksmosaik, skog, sjöar, bebyggelse vid sjöarna

•

Stor variation i topografi och mellan öppna och
slutna rum som skapar ett vackert landskap

•

Lång odlingstradition och höga rekreativa värden

•

Tydligt sprickdalslandskap, vida sprickor

•

Lång odlingstradition. Idag rekreation. Kan komma
att bebyggas

•

Slutet skogslandskap, något mer öppet i områdets
södra delar

•

Tydliga rum: högt liggande skog och lågt liggande,
öppen dalgång

•

Väg 40 dominerar vägnätet och utgör en visuell och
fysisk barriär

Stora skogsområden, främst granskog

•

Skog, slingrande åar, öppen odlingsmark, spridd
bebyggelse

Skogslandskapet mellan Bollebygd och Borås
Karaktärsområdet sammanfattat

•

Väg 40 och Kust till kustbanan utgör visuella barriärer

Slutsatser
Slutsatser

Slutsatser
•

•

•

Öppna landskapsrum samt det småskaliga odlingslandskapet påverkas starkt av visuella tillägg i form
av exempelvis en ny höghastighetsjärnväg.

Slutsatser

•

I landskapet finns vissa specifika habitat och
miljöer som är känsliga för störning, exempelvis i
området vid Upptröst och vid Viskan.
Flöden och samband mellan olika platser i landskapet är känsligt för införandet av nya barriärer

•

•

•
•
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Det småskaliga jordbruket är känsligt både för
fragmentering samt för införandet av stora element.
En fragmentering av det befintliga jordbruket kan
komma att eskalera den redan pågående processen
av igenväxning av de öppna betesmarkerna. De
är beroende av fortsatt hävd för att bevara sina
biologiska och upplevelsemässiga kvaliteter
Förutom igenväxning är en annan tendens i
landskapet att Bollebygd växer och vill bygga ut i
dalgången i anslutning till en ny station.
Infrastrukturen är redan idag en barriär i
dalgången och området är känsligt för införandet av
ytterligare barriärer
Området har en stark rumslig karaktär som är
känslig för förändring
Ur ett resandeperspektiv finns en potential för
vackra utblickar ut över dalgången. För den som
vistas i landskapet kan en väl gestaltad bro bli ett
intressant visuellt tillägg
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•

En störning av det befintliga skogsbruket kan leda
till sämre möjligheter att bruka marken och möjlig
konflikt med regionala ekonomiska intressen. Men
de servicevägar som järnvägen medför kan också
förbättra för skogsbruket.

•

Odlingslandskapet i områdets södra del är känsligt
för en förändrad visuell karaktär.

•

Vid mossar och våtmarker finns en känslighet för
habitatförlust samt störning

•

Här finns idag måttliga rekreationsmöjligheter,
som antas kvarstå på samma nivå som idag.

•

Högre bullernivåer med ökad trafikmängd på väg
40.

•

Förutom vid Upptröst och de övriga kulturlandskapen har detta landskap upplevelsemässigt relativt
måttliga värden.

•

Ur ett resenärsperspektiv finns dock potential för
vackra utblickar vid dalgångar, sjöar och öppna
mossar samt en dynamisk rytm mellan slutna
skogsrum och öppna sjöar och våtmarker

•

Landskapet är känsligt för element som kontrasterar med dess småskaliga ”flikighet”, dess variation,
samt tillkommande element vid de långa siktlinjerna i de öppna sjörummen. Här finns även en del
störningskänslig naturmark

•

Här finns även en känslighet för störda samband,
avseende rekreation, befintlig gårdsstruktur, landlevande djur men även ekologiska samband mellan
sjöar och våtmarker. Järnvägen kan också skapa
förutsättningar för nya ekologiska samband.

•

Här råder en utbyggnadstendens, dels genom den
nya väg 27 och Borås planer på ytterligare utbyggnad söderut samt exploatering vid Viared. Detta
kan bland annat leda till ökat buller, samt intrång
i landskapet, men häri kan även en potential ligga
då ett högre användande av landskapet i rekreativt
syfte kan ge underlag för en positiv landskapsutveckling

•

Ur ett resenärsperspektiv finns en potential för
vackra utblickar vid dalgångar, sjöar och öppna
mossar, samt en dynamisk rytm mellan slutna
skogsrum och öppna sjöar och våtmarker

Karaktärsområdet sammanfattat

Viskans dalgång söder om Borås

Rutplatålandskapet sydost om Borås

Karaktärsområdet sammanfattat

Karaktärsområdet sammanfattat

Det böljande skogs- och odlingslandskapet öster
och norr om Borås

10. slutsatser

Viareds verksamhetsområde

Karaktärsområdet sammanfattat

•

Skog i väster, hedmark i öster, Viskan däremellan

•

Gammalt militärt övningsområde. Idag viktigt för
rekreation

Tydligt att ekonomiska och praktiska faktorer gått
före en anpassning till det omgivande landskapet

•

Tydliga rum: högt liggande skog, slingrande å och
öppen hedmark med stora naturvärden

•

Litet kulturlandskap vid Ryssnässtugan

•

Varbergsvägen utgör en barriär i nord-sydlig
riktning och väg 27 en barriär i öst-västlig riktning

•

Ett fågelrikt område vid flygplatsen
•

Rödlistade arter

•

•

Verksamhetsområde med räta vinklar, långa fasader, storskalig bebyggelse, öppna rum och långa
siktlinjer

•

Lövskog, barrskog, hagmark, odlingslandskap,
bäckar

•

Tydligt rutplatålandskap

•

Stort tidsdjup vid odlingslandskapen

•

Rödlistade arter och naturreservat

•

Slutna rum i skogen och öppningar längs med
sprickdalarna. I dem finns landskapets största värden och där finns också befintlig infrastruktur.

Slutsatser
Slutsatser
•

Fågellokalen vid Borås flygplats är känslig för habitatförlust

•

Stora sammanhängande lövskogar, öppen odlingsmark med stort tidsdjup

•

Slutna skogsrum, öppna odlingslandskap

•

Inte lika tydlig topografi som i flera av de andra
delområdena och färre vattendrag

Slutsatser
•

Stora sammanhängande skogsområden och odlingsmarker är känsliga för fragmentering. Området är även känsligt för införandet av ytterligare
barriärer.

Slutsatser
•

Sociala och rekreativa samband kan störas.
Infrastrukturen är redan idag en barriär väster om
dalgången och i områdets norra del och området
är således känsligt för införandet av ytterligare
barriärer.

•

Landskapets byggstenar är anpassade till rutplatåstrukturen. Området har en stark rumslig karaktär
som är känslig för förändring.

•

Detta landskap innehåller några av de få områden
i regionen som är ostörda av buller och kan därför
hysa arter som är känsliga för störning.

•

Här finns måttliga rekreationsmöjligheter, som
antas kvarstå på samma nivå som idag.

•

Goda rekreativa möjligheter samt potential för ökat
rekreationsanvändande.

•

Måttlig utveckling kan antas på grund av att denna
del ligger österut, och Borås planerar att växa västerut. Dock uppstår högre bullernivåer med ökad
trafikmängd på väg 41 och 27.

•

Måttlig utveckling på grund av att denna del ligger
österut, Borås planerar att växa västerut.

Det finns potential för mer rekreation i området,
om staden växer åt sydväst (mot nya väg 27).
Samtidigt innebär detta ökad konkurrens om
utrymme.

•

En pågående process är igenväxning av de öppna
betesmarkerna. De är beroende av fortsatt hävd för
att bevara sina biologiska och upplevelsemässiga
kvaliteter.

•

En pågående process är igenväxning av de öppna
betesmarkerna. De är beroende av fortsatt hävd för
att bevara sina biologiska och upplevelsemässiga
kvaliteter.

Ur ett resenärsperspektiv finns här möjlighet till
vackra utblickar och en stämningsfull upplevelse av
Viskan som angett många av förutsättningarna för
detta landskap och kulturen.

•

Landskapets främsta värden ligger samlade i de
södra sprickdalarna.

•

Högre bullernivåer med ökad trafikmängd på väg
40.

•

Den sista biten odlingsmark med större tidsdjup
vid Ryssnässtugan är känslig för ingrepp då det kan
leda till en total utradering

•

Förflyttning av verksamheter kan leda till konflikter
med ekonomiska intressen.

•

Området har en stark rumslig karaktär som är
känslig för förändring.

•

I takt med att Viared växer kommer troligen de
upplevelsemässiga värdena i landskapet att minska.

•

I de norra delarna vill Borås stad bygga ut. I
de södra delarna planerar Borås stad för ett
kommunalt naturreservat.

•

Den hårt exploaterade karaktären i Viared står i
skarp kontrast mot det intilliggande sjölandskapet,
och kan med storskaliga visuella tillägg komma att
dominera även detta karaktärsområde.

•

•
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9. slutsatser

Borås stad sammanfattad

•

Staden uppbyggd längs med Viskan, i dess dalgång

•

Uppskjutande åsar styr möjlig utbyggnad samt sätter grön prägel

•

Stadens utbyggnad har skett i årsringar.

•

Infrastruktur och nedlagd industri har skapat många mellanrum i
staden

Slutsatser
•

56

Redan idag skapar de stora infrastrukurlederna och de endast delvis
aktiva verksamhetsområdena stora barriärer i staden. Följaktligen är
staden känslig för ytterligare barriärskapande element.

•

Stadslivet är känsligt för störning .

•

Stadens gröna värden är viktiga för livet i staden. Förändringar som
innebär en förlust av habitatrika platser är en stor förlust för hela staden.

Centrum

Verksamheter/ gammal industri / infrastruktur / externhandel

Karaktärsområdet sammanfattat

•

Stadens ursprungliga centrum och än i dag finns här viktiga funktioner
som högskolan och centralstationen

•

Rutnätsstrukturens raka gator och slutna kvarter möter Viskans meandrande vattenrum.

•

Värdefulla torg och parker

•

Trafiknod

•

Småskaligt

Karaktärsområdet sammanfattat
•

Storskaligt med linjära strukturer.

•

Stort tidsdjup och symbolvärde i vissa objekt knutna till stadens industriella arv.

•

Viskan och Lillån flyter genom stora delar av området. Tillgängligheten
till vattendragen är dock begränsad.

•

Knalleland bär funktionen av ett andra centrum

Slutsatser
Slutsatser
•

Viskan och parkerna är viktiga gröna och blå rum både för människor
och djurlivet. Det finns en stor potential att driva en utveckling mot ett
vattenrum med kvaliteter såsom större tillgänglighet och urban rekreation.

•

Staden består av ett finmaskigt nät av olika funktioner och olika rörelsemönster som är upprättade utefter dessa. Det skapar en känslighet
för en omvandling av stadens struktur.

Vissa objekt bär på stora värden knutna till stadens industriella arv.
Försvinner dessa kan kopplingen till stadens historia försvagas. Exempelvis kan nämnas Åkerlunds bomullsspinneri, som tidigare rymde
Borås textilmuseum.

•

Här rör sig många människor varje dag; ingrepp som förändrar struktur får en stark påverkan på rörelsemönster och möjligheten till en
levande stad.

•

Borås fungerar idag enligt de befintliga trafikförutsättningarna. En
omstrukturering av dessa innebär en förändring i rörelsemönster.

•

Vissa objekt och små områden är av stor vikt för stadens karaktär. Om
de försvinner kan hela karaktärer utraderas. Exempelvis kan Stadsparken och Simonsland nämnas.

•

•

•

Borås stad har både ut- och inpendling, vilket ser ut att fortsätta.

•

Staden växer huvudsakligen åt sydväst

Området består av ett tätt vägnät och en småskalig struktur vilket gör
det känsligt för storskaliga tillägg. Detta är stadens symboliska kärna
och innehar en lång rad funktioner som bär stadslivet. En förändring
av områdets karaktär får långtgående konsekvenser för hela staden.
Här finns stora värden på en mycket liten yta. Stora ingrepp kan innebära att hela karaktären utraderas.

Här finns stora områden som står tomma eller oanvända. På dessa
kan staden växa, genom till exempel förtätning med bostäder eller nya
verksamheter. Alternativt kan den nya järnvägen förläggas hit. Det är
ett karaktärsområde som är tåligt för storskaliga tillägg, då området
redan innefattar storskaliga element.

•

En framtida utveckling av staden bör verka för att läka den splittrade
stadsstrukturen och inte skapa ytterligare barriärer, samt att hålla kvar
vid kontakten gentemot det omgivande landskapet.

•

Som medelstor svensk stad så består Borås främst av en småskalig
bebyggelsestruktur, vilken är känslig för införandet av nya storskaliga
element.

•
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10. slutsatser

Centrumnära blandad bebyggelse

Blandad bebyggelse i ytterområden

Karaktärsområdet sammanfattat
•

Blandad bostadsbebyggelse från olika epoker och småhus blandat med
flerfamiljshus.

Karaktärsområdet sammanfattat

•

Slingrande kvartersstruktur som följer topografin.

•

•

Grönstruktur i topografins hög- och låglägen

Blandad bostadsbebyggelse från olika epoker och småhus blandat med
flerfamiljshus. Till viss del större och mer regelbunden kvartersstruktur
än i föregående delområde

•

Nära innerstaden men på många håll avskuret av stora trafikleder

•

Få parker och grönområden inom de bebyggda områdena men god
tillgång till de stora grönområden som tar vid där bebyggelsen tar slut.

•

Ligger något högre än de centrala delarna av staden

Slutsatser
•

Förekomsten av flera högvärdiga grönområden gör området känsligt
för en störning av de habitat som de innehåller.

•

Både kvartersstrukturen och storleken på fastigheterna är småskaliga
med en lummig och lugn karaktär, vilket gör området känsligt för införandet av storskaliga element. Vissa bärande karaktärselement är så
pass små att införandet av ny infrastrukturanläggning kan innebära en
utradering av dessa.

•

De vardagliga rörelsemönstren inom och till och från områdena är
känsliga för införandet av andra strukturer.

•

Här finns potential i att knyta stadsdelarna väster om järnvägen bättre
till resten av staden med hjälp av en bättre förbindelse till centrum,
exploatering på mark som idag står oanvänd, samt bättre vattenkontakt. Här finns även en potential att göra spretigheten till en kvalitet
och att skapa en ny spännande karaktär med minskad störning från
infrastrukturen.

Slutsatser
•

Både kvartersstrukturen och storleken på fastigheterna är småskaliga
vilket gör området känsligt för införandet av storskaliga element

•

De vardagliga rörelsemönstren inom och till och från områdena är
känsliga för införandet av andra strukturer. Eftersom dessa områden
redan ligger separerade från innerstaden skulle ytterligare barriärer
förstärka detta förhållande ytterligare.

•

Vid en eventuell omstrukturering kan olika bostadsområden falla eller stiga i popularitet med förfall eller bättre omhändertagande som
konsekvens.
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1. Inledning
Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås
som en del i en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm
via Jönköping.
Deletappen Bollebygd-Borås består av cirka 30 kilometer dubbelspår och kommer att ha två
stationer, en i Borås och i Bollebygd. Inom lokaliseringsutredningen för ny
höghastighetsbana mellan Bollebygd och Borås ska korridorer tas fram för genomförbara
alternativa sträckningar för den nya höghastighetsbanan.
Detta PM har tagits fram parallellt med arbetet med lokaliseringsutredningen. PM
innehåller en allmän beskrivning av buller, följt av en beskrivning av riktvärden samt
antaganden. Därefter beskrivs befintlig situation, nollalternativet och de olika
utbyggnadsalternativen. Det område i respektive korridor som berörs av bullernivåer över
riktvärdena beskrivs och antal bostadshus som berörs sammanställs.

2. Bakgrund
2.1 Buller
Buller definieras som ett oönskat ljud och störningarna är beroende av typ av ljud och
ljudets kvalitet, det vill säga hur starkt ljudet är och vilka frekvenser det innehåller.
Upplevelsen av ett ljud (eller buller) är också beroende på var vi befinner oss samt
tidpunkten på dygnet, omgivningens egenskaper och väderlek. Exempelvis blir upplevelsen
av ett ljud större i ostörda tysta naturområden än inom ett tätbebyggt område med flera
olika verksamheter runt omkring som också bullrar.
Buller påverkar vår hälsa och möjligheterna att uppnå en god livskvalitet. Olika grupper av
människor är olika känsliga för bullerexponering. Trafikbuller är generellt inte av sådan
styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov
till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd.
Sömnstörningar är en av de vanligaste följderna av exponering av buller från trafik.
Samtalsstörningar kan också vara en konsekvens genom att buller maskerar talet och på så
sätt försvårar möjligheten att föra ett samtal. Personer med hörselnedsättning eller barn
som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas då förmågan att uppfatta och förstå tal
minskar.
Psykosociala effekter och symptom som irritabilitet, huvudvärk och trötthet, kan uppkomma
vid långvarig exponering för buller. Forskning har visat att det även kan finnas risk för
förhöjt blodtryck och i förlängningen hjärtkärlsjukdom. Buller är också en stressfaktor som i
samverkan med andra belastningsfaktorer, och beroende på individens känslighet, kan
förstärka andra psykosociala och psykosomatiska besvär.
För beskrivning av ljud används en logaritmisk skala med enheten decibel, med
beteckningen dB(A).
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Den minsta förändringen i ljudtrycksnivå som det mänskliga örat kan uppfatta är en
förändring på 1 dB, när två ljudtrycksnivåer jämförs omedelbart efter varandra. En
förändring av ljudtrycksnivån på 3 dB uppfattas som tydligt hörbar även efter en längre tid.
En reduktion eller ökning av ljudtrycksnivån på 8-10 dB uppfattas som en halvering eller
fördubbling av bullret.
Den logaritmiska skalan används för att undvika stora värden. Exempel på olika ljudnivåer
redovisas i Figur 1. Som följd av den logaritmiska skalan innebär exempelvis en fördubbling,
eller halvering, av trafikmängden 3 dB(A) högre, eller lägre, ekvivalent ljudnivå. Buller från
trafik anges med två mått, ekvivalent och maximal bullernivå. Den ekvivalenta bullernivån
representerar ljudet som ett medelvärde över dygnet och den maximala bullernivån
motsvarar ljudet för en enskild händelse, till exempel en tågpassage. Bullernivåerna är
beroende av antal tåg, tågtyp, tåglängd och hastighet. Ett exempel på tågtyp är X2000.

Figur 1. Ljudkurva i dB(A).

Buller från tågtrafik utgörs av flera olika källor. Det kan vara ljud från tågens motorer, ljud
som uppkommer i kontakten mellan hjul och räls, så kallat rullningsljud, men även mellan
strömavtagare och ledning samt till följd av turbulens i luften när tågen framförs, så kallat
aerodynamiskt buller. De olika delarna dominerar bullernivån vid olika hastigheter. Vid låga
hastigheter är motorljudet det dominerande ljudet. Vid hastigheter mellan 30-250
km/timme är rullningsljudet det som dominerar, medan det aerodynamiska bullret
dominerar vid hastigheter högre än 250-280 km/timme. Det aerodynamiska bullret ökar
med hastigheten till följd av ökade luftrörelser kring tågets olika delar. Tågens utformning,
till exempel utformningen av fronten och strömavtagaren, påverkar hur det aerodynamiska
bullret uppkommer.
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Figur 2. Illustration från "Position Paper on the European strategies and priorities for railway noise
abatement" European Commission 2003.

Lågfrekventa bullerkomponenter kan förekomma i det aerodynamiska bullret.
Buller från tågtrafik kan även bero av fordonens bromssystem (gnissel och bromsljud),
kurvskrik, stötljud vid växlar och rälsskarvar, signalljud och vagnsdelar som är lösa och
skramlar. I anslutning till bangårdar pågår rangering som också bidrar med buller till
omgivningen i form av motorljud, bromsljud och ljud som uppkommer då vagnar kopplas
samman.

2.2 Bebyggelse
Den planerade höghastighetsbanan passerar utanför Bollebygd, genom glest bebyggda
skogs- och bergsområden, genom Borås tätort och vidare åt öster. I öster kan järnvägen
antingen gå norrut mot Ulricehamn eller söderut mot Gånghester, beroende på vilken
anslutning som väljs i riktning mot Ulricehamn.
Inom Borås tätort bor knappt 70 000 personer. Förutom boende inom tätorten finns många
arbetsplatser och skolor som också kommer att kunna beröras av järnvägen.

3. Metod
Bullerberäkningarna har genomförts baserat på bullerberäkningsmodellen NORD2000 i
kombination med källdatamodell framtagen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
som redovisas i SP Rapport 2015-42_3rd draft. Källdatamodellen omfattar delkällorna räls,
hjul, turbulens runt hjulhus samt strömavtagare, och är anpassad till gällande gränsvärden
enligt gällande TSD (Teknisk Specifikation för Driftskompatibilitet) –rullande material
buller nr 1304/2014. SP-rapporten beaktar dessutom effekter av aerodynamiskt buller
kopplat till höghastighetståg , då dessa är dimensionerande i hastigheter över 250-280
km/timme.
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Alla beräkningar gjordes med hjälp av programvaran SoundPLAN ver. 7.31.
I Trafikverkets "PM Beräkningsmanual, 2015-09-07 Arbetsmaterial" Beräkningsmanual –
Höghastighetståg – OPL0- 05-025-0000-0103 beskrivs hur källdatamodellen ska
genomföras i Sound Plan. Sedan lanseringen av den här handboken, har det beslutats att
källdatamodellen måste ökas med 1 dB i alla delkällor. Detta ingår i genomförd beräkning.
Ljudkällan är modellerad i Soundplan som tre bullerkällor där spår är inställd till 0,2 meter
ovanför rälsöverkant (RÖK), hjul/spår delen till 0,5 meter över RÖK och strömavtagaren till
5 meter över RÖK.
Beräkningarna för den nya Götalandsbanan baseras på källdata för "ballastfritt spår". För
den befintliga banan och for Gul korridor, på den del som inte går i tunnel, används källdata
för ballasterade spår.
Bullerberäkningarna är baserade på en plan topografi (enligt Uppdragsbeskrivning bilaga
E3.10 Miljö avsnitt 2.1) i ett beräkningsområde längs järnvägen som omfattar 2500 meter på
vardera sidan av järnvägen. För att säkerställa att en rättvis bild ges av bullerpåverkan från
tåg inom beräkningsområdet, är det nödvändigt att inkludera buller från befintliga
järnvägar som ligger utanför beräkningsområdet. Därför användes en sökradie på 4000
meter i SoundPLAN, så att bullret från andra järnvägar ingår.
I övergången mellan den västra och den östra delen har bullerbidrag från en angränsande
korridorer tagits med för att ge en rättvis bild av bullerutbredningen ända fram till
övergången.
För befintlig situation och nollalternativet sträcker sig beräkningsområdet för Kust till
kustbanan från Sundshult nordväst om Bollebygd till Hillared sydöst om Målsryd. För
Älvsborgsbanan sträcker sig beräkningsområdet från Borås Centralstation till Sparsör och
för Viskadalsbanan från Borås Centralstation till Bogryd cirka 7 km sydväst om Rydboholm.
Resultaten visas i kartor som isolinjer som visar spridningen av buller runt järnvägen.
Kartorna utgör bilaga 1 till PM. Isolinjerna visar ekvivalent ljudnivå 2 meter över marken.
Beräkningen av isolinjer omfattar också ljudreflektioner från byggnaders fasader. Det
vägledande riktvärdet gäller emellertid för fritt fält, där reflektion från egen fasad inte ingår.
Den ljudnivå som bullerkonturerna visar vid varje byggnad kan därmed inte direkt jämföras
med det vägledande riktvärdet, eftersom nivån som tar hänsyn till ljudreflektioner kan vara
upp till 3 dB högre i jämförelse med fritt fält.

1

COWI s beräkningar har utförts i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar och nuvarande metoder för att beräkna externt

buller. NORD2000 metod finns endast i mjukvarusystem Sound Plan, som COWI därför måste använda. Genomförandet av
NORD2000 Sound Plan har tidigare visat sig vara bristfällig. COWI har därför kontrollerat både indata och beräknade resultat.
Beräkningens kärna är dock en "svart låda" varför COWI bara kan kontrollera mjukvarusystem och beräkningsresultaten
genom stickprov. COWI tar därför inte ansvar för senare identifierade fel i programvarusystem som kan påverka de beräknade
resultaten och bedömningar. COWI har använt Sound Plan version 7.3 med uppdatering daterad 2014/10/29
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3.1 Korrektion för spårbyte och broar
Enligt Trafikverkets "PM Beräkningsmanual, 2015-09-07 Arbetsmaterial" ska bullernivån
inte justeras för när tåget kör genom växlar. Detta är därför inte gjort.
I Soundplan korrigeras vanligen beräkningarna för sträckor som går på bro, utifrån hur
bron är konstruerad. Eftersom beräkningar genomförts för ballastfritt spår för hela
sträckan, ingår ingen korrigering för broar. Detta är också i enlighet med
beräkningsmanualen.
Eftersom plan topografi har beräknats, har inte hänsyn tagits till broars höjd, vilket kan
innebära en underskattning av buller runt broarna.

3.2 Tunnelpåslag
Tunnelpåslag har modellerats med hjälp av "tunnelopening object" i SoundPLAN.

3.3 Absorption
Beräkningarna inkluderar antaganden om terrängens absorption av ljud. Sjöar,
verksamhetsområden och Borås har modellerats som hård terräng, och betesmark och skog
som absorberande mjuk terräng.

3.4 Byggnader
Geometrier för byggnader har erhållits från "Fastighetskartan" från Lantmäteriet.
Geometrier för byggnader mottogs som platta polygoner med information om
användningsområde. Samtliga byggnader har modellerats i höjder 3, 6 eller 9 meter
beroende på användningsområde och storlek. Det är endast de byggnader som har
användningsområde bostadshus som är medtagna i beräkningarna av påverkan.

4. Riktvärden
De bedömningsgrunder och krav som varit styrande för lokaliseringsutredningen BollebygdBorås utgår från riktlinjer och krav från nationella myndigheter.
Förutom riktlinjer kring buller, finns mål kring buller i nationella miljömål och buller
omfattas även av miljökvalitetsnormer.

4.1 Riktvärden för nybyggnation av infrastruktur
I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående riktvärden normalt inte
bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.
Riktvärdena angavs som långsiktiga mål.
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
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• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning gäller riktvärdet för buller utomhus 55
dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. I
de fall som utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, till exempel i stora
tätorter med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
I april 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft,
förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I propositionen 2013/14:128
som föregick den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader angavs
dock att de riktvärden som regleras i förordningen 2015:216 inte ska gälla vid planering och
byggande av infrastruktur för väg- och spårtrafik. Istället gäller fortsatt de i
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angivna riktvärdena som återges ovan. Regeringen
redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 att vid tillämpning av riktvärden vid
åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. Denna bedömning kvarstår.
Utöver ovanstående så anser Naturvårdsverket att följande värden ska eftersträvas:
• Rekreationsområden i tätort ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn
• Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA för
vardagsmedeldygn.
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4.2 Trafikverkets riktvärden
Trafikverkets riktvärden för buller i driftskedet skiljer på nybyggnad och väsentlig
ombyggnad av infrastruktur, respektive befintlig infrastruktur. För utbyggnad av
Götalandsbanan har Trafikverket beslutat att planeringsfallet nybyggnad av infrastruktur
ska gälla. Trafikverket har konkretiserat riktvärdena från infrastrukturpropositionen
1996/97:53 i "Riktlinje – Buller och Vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK
2014:1021". I Tabell 1 redovisas riktvärdena.
Tabell 1. Trafikverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik, TDOK 2014:1021.

Lokaltyp eller

Ekvivalent

Ekvivalent

Maximal

Ekvivalent

Maximal

områdestyp

ljudnivå,

ljudnivå, Leq24h

ljudnivå, Lmax

ljudnivå, Leq24h

ljudnivå,

Leq24h,

utomhus på

utomhus på

inomhus

Lmax

utomhus

uteplats/

uteplats/

Skolgård

skolgård

55 dBA

70 dBA 5

Bostäder

1 2

55 dBA

3

inomhus

30 dBA

45 dBA 6

30 dBA

45 dBA6

30 dBA

45 dBA10

30 dBA

45 dBA

35 dBA

50 dBA

60 dBA4
Vårdlokaler7
3

Skolor och

55 dBA

undervisningslokaler8

60 dBA4

Bostadsområden med

45 dBA

55 dBA

70 dBA

9

låg bakgrundsnivå11
Parker och andra

45-55 dBA

rekreationsytor i
tätorter12
Friluftsområden12

40 dBA

Betydelsefulla

50 dBA

fågelområden med
låg bakgrundsnivå 12
Hotell12 12
12 13

Kontor

11

Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad

2

Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53

3

Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h

4

Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik

5

Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22)

6

Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt

7

Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad

8

Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila

9

Får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)

10

Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)

11

Riktvärden för dessa områdestyper beaktas vid nybyggnad av infrastruktur. Åtgärder kan även vara aktuellt under vissa

förhållanden vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur.
12

Avser gästrum för sömn och vila

13

Avser rum för enskilt arbete
11

De riktvärden som beskrivs i tabell 1 ska normalt uppnås när ett investeringsprojekt klassats
som nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Projektets budget ska innehålla
de kostnader för bullerskyddsåtgärder som är motiverade och rimliga för att uppnå detta.
Om det inte är tekniskt möjligt att uppnå samtliga riktvärden eller om kostnaderna för
åtgärder är uppenbart orimliga, ska alternativa åtgärder övervägas.

4.3 Trafikverkets riktvärden i byggskede
Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket och redovisas
som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den
bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena,
såväl uppåt som nedåt. I nästa skede tas specifika riktvärden under byggtiden fram för detta
projekt.

4.4 Miljömål
Riksdagen beslutade 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för
Sverige. I november 2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen med
preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för
hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som
näringslivets och andra aktörers. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till och arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör
grunden för den nationella miljöpolitiken.
Ett av de miljökvalitetsmål som berör buller finns inom målet om God bebyggd miljö.
Miljökvalitetsmålet innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö. För att uppnå målet bör bland annat transporter och
transportanläggningar utformas så att skadliga intrång i stads- och naturmiljöer begränsas
och att människor inte utsätts för skadliga bullerstörningar. Ett av delmålen är att
trafikbullret i tätorter bör minska så att det underskrider riktvärdena.

5. Trafikförutsättningar
Beräkningen av buller från järnvägen i befintlig situation, nollalternativet och för varje
korridor bygger på prognoser från Trafikverket omfattande antal tåg, nuvarande typer av
tåg, tåglängd och hastigheter per tågtyp. För befintlig situation beräknas alltså buller från
befintliga järnvägar med trafikering enligt år 2015. För nollalterantivet beräknas buller från
befintliga järnvägar med den trafikering de bedöms ha år 2040. För varje korridor beräknas
buller från de olika korridorerna med den trafikering de bedöms ha år 2040.
Bullerberäkningar sker, inom lokaliseringsutredningen för Bollebygd-Borås, utifrån följande
förutsättningar:
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5.1 Antal tåg
Antal tåg som antagits trafikera banorna i de olika alternativen ses i Tabell 2-Tabell 4.
Tabell 2. Totalt antal tåg i båda riktningar per vardagsmedeldygn, planerad trafik år 2015.

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

Kust-till kustbanan

BollebygdBorås

12

18

Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

12

Älvsborgsbanan

Herrljunga Borås

0,6

26

Viskadalsbanan

Borås Varberg

0,2

20

Lokdragna
persontåg
8
8

Tabell 3. Totalt antal tåg i båda riktningar per vardagsmedeldygn, nollalternativet år 2040.

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

Kust-till kustbanan

BollebygdBorås

15

60

12

Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

15

12

12

Älvsborgsbanan

Herrljunga Borås

5

35

Viskadalsbanan

Borås Varberg

3

35

Lokdragna
persontåg

Tabell 4. Totalt antal tåg i båda riktningar per vardagsmedeldygn, utbyggnadsalternativet år 2040.

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

Kust-till kustbanan

Almedal Borås

15

70

12

Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

15

12

12

Älvsborgsbanan

Herrljunga Borås

5

35

Viskadalsbanan

Borås Varberg

3

35

Götalandsbanan

AlmedalBorås

60

170

Götalandsbanan

BoråsJönköping

60

70

Lokdragna
persontåg
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För höghastighetsbanan antas följande:
• 50 procent av höghastighetstågen, det vill säga 30 stycken, stannar i Borås.
• Samtliga regionaltåg, det vill säga 170 stycken, stannar i Borås.
• 30 procent, motsvarande cirka 1,5 regionaltåg/timme och riktning stannar i Bollebygd,
totalt cirka 50 stycken.

5.2 Genomsnittliga tåglängder
Antagna genomsnittliga tåglängder ses i Tabell 5-Tabell 7.
Tabell 5. Medellängder (meter per tåg) befintlig situation år 2014. (Statistik saknas för en exakt
uppdelning på medellängd per fordonstyp. Bägge pendeltågstyper har antagits ha samma
medellängd. Regionaltåg och fjärrtåg har också antagits ha samma medellängd.)

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

BollebygdBorås

503

53

Kust-till kustbanan
Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

451

Herrljunga Borås

449

54

Älvsborgsbanan

Borås Varberg

131

51

Viskadalsbanan

Lokdragna
persontåg
132
132

Tabell 6. Medellängder (meter per tåg) nollalternativet år 2040.

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

BollebygdBorås

500

100

120

Kust-till kustbanan
Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

450

80

120

Herrljunga Borås

450

60

Älvsborgsbanan

Borås Varberg

300

60

Viskadalsbanan

14

Lokdragna
persontåg

Tabell 7. Medellängder (meter per tåg) för utbyggnadsalternativet år 2040.

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

AlmedalBorås

500

100

120

Kust-till kustbanan
Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

450

80

120

Herrljunga –
Borås

450

60

Älvsborgsbanan

Borås –
Varberg

300

60

Viskadalsbanan

AlmedalBorås

200

100

Götalandsbanan

BoråsJönköping

200

100

Götalandsbanan

Lokdragna
persontåg

Genomsnittliga tåglängder illustreras i Figur 3.

Antal tågmeter
HS = 3000
BOY
HS = 12.000
RE = 17.000

BS
HS = 6.000
RE = 17.000

HS = 6.000
RE = 7.000

HS = 12.000
RE = 7.000

HS = 3000
HS = Höghastighetståg
RE = Regionaltåg

Figur 3 Schematisk bild av antalet tågmeter på linjen för utbyggnadsalternativet år 2040.
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5.3 Maximala tåglängder
Antagna maximala tåglängder ses i Tabell 8-Tabell 10.
Tabell 8. Maxlängder (meter per tåg) för befintlig situation år 2015 (uppskattade).

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

AlmedalBorås

650

110

Kust-till kustbanan
Kust-till kustbanan

Borås – Växjö 650
Herrljunga –
Borås

650

100

Älvsborgsbanan

Borås –
Varberg

650

100

Viskadalsbanan

Lokdragna
persontåg
160
160

Tabell 9. Maxlängder (meter per tåg) för nollalternativet år 2040.

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

AlmedalBorås

650

160

160

Kust-till kustbanan
Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

650

100

160

Herrljunga Borås

650

100

Älvsborgsbanan

Borås Varberg

650

100

Viskadalsbanan

Lokdragna
persontåg

Tabell 10. Maxlängder (meter per tåg) för utbyggnadsalternativet år 2040.

Bana

Sträcka

Gods Höghastighetståg

Regionaltåg
(t.ex. X50-54
/ X32)
X12-14

AlmedalBorås

650

160

Kust-till kustbanan
Kust-till kustbanan

Borås - Växjö

650

100

650

100

Älvsborgsbanan

Herrljunga Borås
Borås Varberg

650

100

Viskadalsbanan

AlmedalBorås

400

250

Götalandsbanan

BoråsJönköping

400

250

Götalandsbanan
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Lokdragna
persontåg
160
160

5.4 Hastighet
På Götalandsbanan ansätts maximala hastigheter enligt Figur 4. Hastighetstrappa gäller för
inbromsning och acceleration till och från stopp vid Bollebygd och Borås stationer.
• Hastighet för höghastighetståg ansätts till 320 km/timme, men 230 km/timme vid
passage genom Borås för lila, ljusgrön och mörkgrön korridor. Mörkblå och ljusblå har
320 km/timme hela vägen då de går söder om Borås. Gul korridor har 100 km/timme
genom Borås.
• Hastighet för övriga tåg (regionaltåg) ansätts till 250 km/tim , men 230 km/tim vid
passage genom Borås för lila, ljusgrön och mörkgrön korridor. Mörkblå och ljusblå har
250 km/timme hela vägen då de går söder om Borås. Gul korridor har 100 km/timme
genom Borås.

Hastighet
320 km/t

Maximal hastighet 230 km/t

320 km/t

(Ljusblå/Mörkblå 320 km/t)
BOY

BS

Figur 4. Schematisk bild av maximal hastighet på linjen.

5.4.1

Hastighetsprofilen

Hastigheten anges som den högsta hastigheten. I själva verket är det bara en del av tågen
som körs med maximal hastighet på järnvägen, många tåg kör i en planerad hastighet, som
tar hänsyn till de tåg som stannar och startar upp på stationer, etcetera. Därför har en vägd
resulterande hastighet vres, beräknats med hjälp av följande formel:

1

∙

Var Vres är den resulterande hastighet, som används i SoundPLAN.
Vmax är maximal hastighet på järnvägen
Vkpl (planerad hastighet) är den normala tåghastigheten, när den inte är känd så används Vmax/1.1.
p är procenten av tåg, som håller körtiden (p=0.85 har använts i dessa beräkningar). Med detta menas
att 85% av tågen håller körtiden och att 15% måste köra på maxhastighet för att köra ifatt en försening
i förhållande till körtiden. Körtid är inte samma sak som restid enligt tidtabell.

Mer information om metoden [4] kan läsas under följande länk:
http://www.referencelaboratoriet.dk/referencer/orientering-nr-50-togstoej-ved-stationer/

17

Hastighet för tåg på befintliga järnvägar har tagits från Trafikverkets databas Stigfinnaren.
Hastigheterna från Stigfinnaren visas som intervaller på en karta. Det finns fyra
hastighetsintervaller; 1-59 km/timme, 60-89 km/timme, 90-119 km/timme och 160-250
km/timme, och tre olika kartor beroende på tågtyp; godståg, persontåg och snabbtåg. Den
övre gränsen för varje intervall har använts som den maximala hastigheten för varje given
sträcka. Därefter har formeln ovan nyttjats för att beräkna den hastighet som har nyttjats i
SOUNDPLAN. Resultatet blev att varje sträcka har en möjlig hastighet av 55 km/timme, 82
km/timmen, 110 km/timmen och 147 km/timmen. Det finns ingen befintlig järnväg inom
utredningsområdet där hastigheten 147 km/timme är aktuell.

5.5 Tågtyper som används i SoundPLAN
Det användes följande typer av tåg för befintliga tåg och höghastighetståg i SoundPLAN.
Tabell 11. Tågtyper som används.
Tåg på linjen

Tågtyp i SoundPLAN

Regionaltåg (till exempel X50-54/X32)

Öresundståg

X12-X14

X10

Godståg

Elektriska godståg

Lokdragna persontåg

2aPass EC driven

Regionaltåg (ska köra 250 km/timme)

Antas som höghastighetståg*

Alla tågtyper är tagna från Nord2000 databas. *Som angivet i [2].

6. Resultat
Buller har beräknats från järnväg i befintlig situation, i nollalternativet och för varje korridor
enligt nedan.
Västra delen:
• Mörkgrön
• Lila
Östra delen:
• Lila
• Ljusgrön
• Mörkgrön
• Ljusblå
• Mörkblå
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• Röd1
• Gul
I övergången mellan den västra och den östra delen har bullerbidrag från en angränsande
korridor tagits med för att ge en rättvis bild av bullerutbredningen ända fram till
övergången. Följande beräkningskombinationer har gjorts:
• Västra delen mörkgrön – bullerbidrag från östra delen mörkblå har medtagits
• Västra delen lila - bullerbidrag från östra delen ljusgrön har medtagits
• Västra delen lila- bullerbidrag från östra delen lila har medtagits
• Västra delen lila – bullerbidrag från östra delen ljusblå har medtagits
• Västra delen mörkgrön- bullerbidrag från östra delen mörkgrön har medtagits

6.1 Ekvivalent ljudnivå för befintlig situation, nollalternativ och
utbyggnadsalternativ
Nedan listas antalet bostadshus som påverkas av buller över angivna riktvärden i befintlig
situation, i nollalternativet samt för de olika utbyggnadsalternativen (korridorerna) förutsatt
att inga bullerskyddsåtgärder finns.
Tabell 12 visar antalet bullerexponerade bostadshus när både ljudet från befintliga järnvägar
år 2040 och ljudet från de nya korridorerna år 2040 slås samman. För de befintliga
järnvägarna är beräkningsområdet stort, för Kust till kustbanan sträcker det sig från
Sundshult nordväst om Bollebygd till Hillared sydöst om Målsryd. För Älvsborgsbanan
sträcker sig beräkningsområdet från Borås Centralstation till Sparsör och för
Viskadalsbanan från Borås Centralstation till Bogryd cirka 7 km sydväst om Rydboholm.
Detta ger därmed ett stort antal bostadshus som kan påverkas längs de befintliga
järnvägarna. För korridorerna sträcker sig beräkningsområdet 2,5 km från järnvägen i
korridoren. Vidare är de bostadshus som förutsätts lösas in i varje korridor inte medtagna i
nedanstående antal.

1

Inga beräkningar har utförts för röd korridor eftersom den innebär en järnväg i tunnel och därför är
att jämföra med nollalternativet sett ur bullerhänseende.
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Tabell 12. Antal bullerexponerade bostadshus indelade efter bullernivåer i nollalternativet och de
alternativa korridorerna med påverkan från befintliga järnvägar medtaget i antalet som visar
korridorerna. Antalet baseras på den beräknade ekvivalenta ljudnivån utanför bostadshusen förutsatt
att inga bullerskyddsåtgärder finns. För befintlig situation avses år 2015. För nollalternativet och
korridorerna avses år 2040.
40-55
dB(A)

55-60
dB(A)

60-65
dB(A)

65-70
dB(A)

≥ 70 dB(A)

Befintlig situation
(2015)

7110

555

375

112

9

Nollalternativ (2040)

8509

762

415

128

32

Mörkgrön

8595

859

492

201

30

Lila

8756

857

468

196

15

11400

986

537

208
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Ekvivalent bullernivå
(utomhus)
Antal bullerutsatta
bostadshus

Västra delen

Östra delen
Lila
Ljusgrön

11027

824

454

184

0

Mörkgrön

9906

928

495

238

0

Ljusblå

9580

1134

488

182

16

Mörkblå

8998

919

475

180

22

Gul

9794

808

466

179

11

Tabell 13 visar endast det antal bostadshus som är påverkade av den nya
höghastighetsjärnvägen, inom ett avstånd på 2,5 km från höghastighetsjärnvägen.
Beräkningsområdena i Tabell 12 och Tabell 13 skiljer sig åt och siffornarna är därmed inte
direkt jämförbara med varandra. Bostadshus påverkade av befintliga järnvägar är inte
inkluderade annat än när de samverkar med den nya järnvägen. Detta görs för att underlätta
jämförandet mellan korridorerna. Vidare är de bostadshus som förutsätts lösas in i varje
korridor inte medtagna i nedanstående antal.
Tabell 13. Antal bullerexponerade bostadshus indelade efter bullernivåer i de olika korridorerna utan
påverkan från befintliga järnvägar medtaget. Antalet baseras på den beräknade ekvivalenta ljudnivån
utanför bostadshus förutsatt att inga bullerskyddsåtgärder finns. För korridorerna avses år 2040.
40-55
dB(A)

55-60
dB(A)

60-65
dB(A)

65-70
dB(A)

≥ 70 dB(A)

Mörkgrön

896

177

101

53

16

Lila

1035

156

63

32

1

Lila

5994

314

115

41

5

Ljusgrön

4665

83

20

0

0

Mörkgrön

4342

314

124

82

0

Ljusblå

3326

419

52

11

2

Mörkblå

2833

209

41

9

8

Gul

2589

66

29

5

0

Ekvivalent bullernivå
(utomhus)
Antal bullerutsatta
bostadshus
Västra delen

Östra delen
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För att lättare kunna utläsa skillnaderna mellan korridorerna har värdena i Tabell 13
sammanställts i ett diagram i Figur 5.

Jämförelse mellan korridorer, ekvivalenta ljudnivåer
Antal bullerutsatta bostadshus
(logaritmisk skala)

10000

1000

100

10

1

Mörkgrön

Lila

Lila

Ljusgrön Mörkgrön Ljusblå

Västra delen
≥70

Mörkblå

Gul

Östra delen
65-70

60-65

55-60

40-55

Summa

Figur 5. Jämförelse mellan korridorer, ekvivalenta ljudnivåer vid bostadshus om inga
bullerskyddsåtgärder genomförs.

6.2 Maximal ljudnivå för befintlig situation, nollalternativ och
utbyggnadsalternativ
Nedan listas antalet bostadshus som påverkas av buller över angivna riktvärden i befintlig
situation, i nollalternativet samt för de olika utbyggnadsalternativen (korridorerna). Tabell
14 visar antalet bullerexponerade bostadshus när både ljudet från befintliga järnvägar och
ljudet från de nya korridorerna slås samman.
Tabell 14. Antal bullerexponerade bostadshus indelade efter bullernivåer i nollalternativet och de
alternativa korridorerna förutsatt att inga bullerskyddsåtgärder finns. För befintlig situation avses år
2015. För nollalternativet och korridorerna avses år 2040. Antalet baseras på den beräknade
maximala ljudnivån utanför bostadshusen.
70-75
dB(A)

75-80
dB(A)

80-85
dB(A)

≥ 85 dB(A)

Antal bullerutsatta bostadshus

< 70
dB(A)

Befintligt situation 2015

8829

1678

1207

723

766

Nollalternativ

8829

1678

1207

723

766

Mörkgrön

986

241

244

153

205

Lila

975

176

167

103

130

Lila

5733

661

456

317

240

Ljusgrön

7845

742

433

266

256

Mörkgrön

6067

786

559

353

320

Ljusblå

3667

728

434

163

56

Mörkblå

2909

822

461

252

156

Gul

6994

557

268

186

152

Maximal bullernivå (utomhus)

Västra delen

Östra delen
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Tabell 15 visar endast det antal bostadshus som är påverkade av den nya
höghastighetsjärnvägen, inom ett avstånd på 2,5 km från höghastighetsjärnvägen.
Beräkningsområdena i Tabell 14 och Tabell 15 Tabell 13skiljer sig åt och siffornarna är
därmed inte direkt jämförbara med varandra. Bostadshus påverkade av befintliga järnvägar
är inte inkluderade annat än när de samverkar med den nya järnvägen. Detta görs för att
underlätta jämförandet mellan korridorerna. Vidare är de bostadshus som förutsätts lösas in
i varje korridor inte medtagna i nedanstående antal.
Tabell 15. Antal bullerexponerade bostadshus indelade efter bullernivåer i de alternativa korridorerna
utan påverkan från befintliga järnvägar medtaget. Antalet baseras på den beräknade maximala
ljudnivån utanför bostadshusen förutsatt att inga bullerskyddsåtgärder finns. För korridorerna avses år
2040.
< 70
dB(A)

70-75
dB(A)

75-80
dB(A)

80-85
dB(A)

≥ 85 dB(A)

Mörkgrön

327

65

44

30

36

Lila

332

53

51

21

15

Lila

2500

214

167

101

54

Ljusgrön

3092

178

57

23

31

Mörkgrön

2192

296

165

99

5

Maximal bullernivå (utomhus)
Antal bullerutsatta bostadshus
Västra delen

Östra delen

Ljusblå

2384

487

286

79

30

Mörkblå

1062

349

125

70

21

Gul

341

69

24

14

3

För att lättare kunna utläsa skillnaderna mellan korridorerna har värdena i Tabell 15
sammanställts i ett diagram i Figur 6.
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Jämförelse mellan korridorer, maximala ljudnivåer
Antal bullerutsatta bostadshus
(logaritmisk skala)
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Figur 6. Jämförelse mellan korridorer, maximala ljudnivåer vid bostadshus om inga
bullerskyddsåtgärder genomförs.

6.3 Sammanfattning av beräkningsresultat
Vid studie av bullerutbredningskartorna för ekvivalent bullernivå i bilaga 1, ses det tydligt
att området, inom vilket bostadshus är utsatta för bullernivåer på över 55 och 60 dB(A), är
betydligt större utmed den nya höghastighetsjärnvägen i förhållande till de befintliga
järnvägarna.
Avståndet från spårmitt tills dess att riktvärdet på 55dB(A) uppnås är cirka 200 meter för de
befintliga järnvägarna, där tågen kör i maximalt 160 km/h. Detta avstånd utökas till över
600 meter från spårmitt för utbyggnadsalternativen där det körs med höghastighetståg i
hastigheter upp till 320 km/h. Om höghastighetståget körs i 230 km/timme är avståndet
från spårmitt till dess att riktvärdet på 55dB(A) uppnås ungefär 300 meter. Dessa avstånd
ska ses som teoretiska maxavstånd i plan terräng där inga objekt som kan hindra eller
reflektera ljud, exempelvis byggnader, finns.
Subjektivt kommer bullret på samma avstånd från en järnväg med ett regionaltåg som kör i
160 km/h uppfattas som hälften så högt som ett höghastighetståg som kör i 320 km/h.
På samma sätt sker det en väsentlig ökning av LAmax-nivåerna när nollalternativet och
utbyggnadsalternativen jämförs. Det blir signifikant fler bostadshus som utsätts för LAmaxnivåer på över 85-90 dB, där bullerkravet inomhus därför inte kan innehållas.
Bostäder som ligger mycket nära spår där det kör höghastighetståg (inom 20 meter) får
bullernivåer på upp till 100 dB utomhus vid fasad. Dessa fastigheter kommer dock med
största sannolikhet att lösas in.
Det skall noteras att effekten av eventuell skärmning från terrängen inte är medräknad, och
att det vid beräkning av antalet bostadshus har undantagits de bostadshus som sannolikt
kommer att lösas in på grund av att de ligger i vägen för spår eller station. Fler byggnader
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kan komma att lösas in av andra skäl, exempelvis säkerhetsavstånd. Någon sådan hänsyn
har inte tagits vid beräkningen.

6.4 Noggrannhet
I detta skede har COWI valt att använda noggrannhetsklass C i enlighet med Trafikverkets
handledning [3]. Klass C står för "låg noggrannhet" och beskrivs enligt följande i
handledningen:
"Mål för noggrannhetsklassen är en standardavvikelse om högst 6 dBA vid 300 m avstånd
vid enklare trafik-och markförhållanden. Klassen innebär låg kvalitet på
beräkningsmodell, emissionsdata samt på beskrivning av terräng, mark och bebyggelse.
Denna klass kan användas vid övergripande tillståndsbeskrivningar samt tidiga skeden
för planering och utredningar om åtgärder när förutsättningarna är osäkra."

24

7. Skyddsåtgärder för driftskedet
I vissa fall kan bullerskyddsåtgärder behövas för att minska bullerspridningen från
tågtrafiken och därmed bullerstörningen. Åtgärderna kan vara i form av krav på fastighetens
utformning, som fasad, fönster och planlösning, men även åtgärder i form av bullerskärmar
och bullervallar. Åtgärden kan placeras i anslutning till källan, i detta fall järnvägen,
alternativt vid mottagaren. Generellt har en åtgärd bättre effekt vid källan än vid
mottagaren.
I kommande skede ska en mer specifik bullerutredning genomföras för vald korridor. I
kommande utredning får även behovet, samt utformningen, av bullerskydd specificeras.

7.1 Kostnadsuppskattning
Priset på bullerskydden varierar beroende på höjd, utformning och materialval. Normalt
bedöms ett bullerskydd av trä med en höjd på cirka 2 meter kosta omkring 3200 kr/m².
Bullerskydd av glas är dyrare och kostar omkring 5500 kr/m². Med anledning av att
höghastighetståg har bullerkällor placerade upp till 5 meter över RÖK, är bullerskydd med
normal skärmhöjd inte tillräckliga. Skärmar av trä med en höjd på exempelvis 3,5 meter
kräver en bättre grundläggning och kostar därför omkring 5000 kr/m².
I vissa situationer är bullerdämpande fasadåtgärder på berörda fastigheter den bästa
lösningen. Fasadåtgärder utförs genom att förbättra ljudisoleringen genom att byta ut
fönster till fönstertyper med bättre akustiska egenskaper samt att byta ut, eller ljudisolera,
ventiler. Priset på fönsterbyten är beroende av typ, funktionskrav och storlek på fönstret.
Byte av ett fönster kostar cirka 4000-8000 kr.

8. Källor
1.Trafikverket. "PM Beräkningsmanual, 2015-09-07 Arbetsmaterial" Beräkningsmanual
– Höghastighetståg – OPL0- 05-025-0000-0103.
2. SP Rapport 2015-42_3rd draft
3. Trafikverket " Bullerberäkningsmetod för tågtrafik på höghastighetsbanor"
Handledning - 2015-08-31
4. Miljöstyrelsens Referenslaboratorium för Stöjmålinger. Orientering nr 50 -2. utgåva.
Togstöj ved stationer. 2015-06
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1. Sammanfattning
Denna naturvärdesinventering på fältnivå har tagits fram på uppdrag av Trafikverket inom
projekt Göteborg-Borås delen Bollebygd-Borås. Syftet var att undersöka och redovisa de
naturvärden och ytvattenförekomster som finns inom det aktuella utredningsområdet.
Naturvärdesinventeringen på fältnivå föregicks av en naturvärdesinventering på
förstudienivå (en så kallad skrivbordsstudie) som innefattade studier av tidigare utförda
inventeringar och annat tillgängligt material om områdets naturvärden.
De genomförda inventeringarna följer Svensk standard för naturvärdesinventeringar, SS
199000:2014. Detaljeringsgraden för fältinventeringen motsvarar nivån ”Översikt”, vilket
innebär att naturvärdesobjekt större än 1 hektar identifierades och beskrevs. Totalt besöktes
117 objekt i fält, varav 7 objekt nådde upp till naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde), 39
objekt nådde naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och 57 objekt nådde naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde). 14 av de besökta naturvärdesobjekten bedömdes inte ha tillräckliga
naturvärden för att nå upp till klass 3, dessa benämns som ”övrig mark”.
Rapporten innehåller beskrivning av metodik, formellt skyddade områden,
naturvärdesobjekt, ytvattenförekomster samt diskussion. Ytvattenförekomster med
naturvärdesklassning redovisas separat från övriga naturvärdesobjekt även om det finns
visst överlapp mellan naturvärdesobjekt och ytvattenförekomster. Naturvärdesobjekt och
ytvattenförekomster redovisas i text, på kartbilagor och i GIS-skikt.

2. Inledning och syfte
Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås
som en del i en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm
via Jönköping.
Deletappen Bollebygd-Borås består av cirka 25 kilometer dubbelspår och kommer att ha två
stationer, en i Borås och i Bollebygd. Inom lokaliseringsutredningen för ny
höghastighetsbana mellan Bollebygd och Borås ska korridorer tas fram för genomförbara
alternativa sträckningar för den nya höghastighetsbanan.
Föreliggande rapport utgör en naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå för
lokaliseringsutredningen. Rapporten har utformats i enlighet med beskrivningen i ”Bilaga
till uppdragsbeskrivning konsultuppdrag Bilaga E3.10 Miljö” med avsteget att förekomst av
generellt biotopskydd inte har inventerats.
Fältinventeringen föregicks av en så kallad naturvärdesinventering på förstudienivå. Vid en
sådan studie studeras tidigare dokumenterad information om naturen i
inventeringsområdet. En förstudie, som till viss del behandlar naturmiljön, har tidigare
tagits fram för det aktuella utredningsområdet (Banverket Västra banregionen, 2005).
Förstudien tillsammans med studier av kartor, flygbilder och resultat från tidigare
inventeringar, utgjorde underlag för naturvärdesinventeringen. Den inledande studien av
bakgrundsinformation och kartor gjorde den följande fältinventeringen mer effektiv genom
att den kunde inriktas på områden som kunde antas vara av positiv betydelse för bevarande
av naturvärden. Syftet med en naturvärdesinventering på fältnivå är att genom
fältinventeringar avgränsa områden, naturvärdesobjekt, som kan antas ha positiv betydelse
för biologisk mångfald.
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3. Metodik
3.1

Naturvärdesinventering

Metodiken är baserad på instruktionerna för naturvärdesinventering (NVI) på förstudienivå
respektive NVI på fältnivå, detaljeringsgrad ”översikt”, som ges i SS 199000:2014 (SIS,
2014). Detaljeringsgraden ”översikt” innebär att naturvärdesobjekt som ska identifieras har
en yta av minst 1 hektar, eller utgörs av ett linjeformat objekt med en längd av 100 meter
eller mer och en bredd av 2 meter eller mer. Källor som användes för att få fram information
om naturvärdesobjekt till förstudien var tillgängliga GIS-databaser, reservatsbeslut och
rapporter från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Artdatabanken och
Jordbruksverket. I tillägg söktes information i kommunala rapporter och
naturvårdsprogram, kommunernas hemsidor och i det GIS-material som erhölls från Borås
Stad och Bollebygds kommun.
Arbetet med naturvärdesinventeringen utfördes av Erik Heyman, biolog på avdelningen för
Miljö, Risk och Säkerhet, COWI AB i Göteborg. Fältinventeringarna utfördes mellan den 17
mars och den 4 juni 2015. Samtliga inventeringar genomfördes under förhållanden med
barmark. Vid fältbesöken i de potentiella naturvärdesobjekten genomströvades varje
område, samtidigt som noteringar gjordes om vegetation (träd-, busk- och fältskikt),
naturvärdeselement (till exempel stående och liggande död ved, vattensamlingar,
terrängformationer, etcetera) och observationer av naturvärdesintressanta arter. För ängsoch betesmarker gjordes noteringar om vilken typ av bete eller annan hävd som bedrivs. I
tillägg gjordes en allmän beskrivning av varje område. En GPS med inbyggd kamera
användes för att fotografera och koordinatbestämma naturvärdesintressanta element och
för att ta representativa bilder av varje objekt. Bedömningen av naturvärdesklass gjordes
utifrån vägledningen i SS 199000:2014 (SIS, 2014), se även tabell 1. Naturvärdesklass 4
(visst naturvärde) ingick inte i den föreliggande studien, då en sådan bedömning är ett
tillägg som normalt inte omfattas av en NVI.
I enlighet med SS 199000:2014 gjordes mycket översiktliga inventeringar av områden där
det fanns starka skäl att anta att naturvärdena var låga. Exempel på sådana områden är
åkermark, vägkanter längs större vägar, homogen produktionsskog och tätbebyggda
områden. Småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7
kap 11§ inventerades inte i detta skede av projektet. Biotopskyddsobjekt som påträffades
beskrivs översiktligt i denna rapport, särskilt i de fall där ett stort antal biotopskyddsobjekt
hittades inom ett begränsat område (till exempel kulturlandskap med ett stort antal
stenmurar).
Naturvärdesinventeringen som beskrivs i denna rapport omfattade inte landskapsobjekt.
Dessa definieras enligt SS 199000:2014 som "geografiska områden med naturvärden av
landskapsekologisk karaktär". Inom ramarna för den aktuella naturvärdesinventeringen
bedömdes det som att avgränsningen av landskapsobjekt skulle bli godtycklig, beroende på
vilka landskapstyper och naturvärdesarter som sätts i fokus. Landskapsobjekt saknar
naturvärdesklass, vilket gör att deras betydelse är svår att värdera vid val av
sträckningsalternativ. Flera av naturvärdesobjekten i denna rapport har karaktär av mindre
landskapsobjekt eftersom de utgörs av en mosaik av flera naturtyper (till exempel
odlingslandskap med lövskog och myr- och skogsmarksmosaik). Detta framgår av
beskrivningen av respektive naturvärdesobjekt.
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Inför fältinventeringen var det nödvändigt att göra en prioritering av vilka områden som
skulle fältbesökas. Prioriteringen gjordes utifrån naturvärdesinventeringens syfte (utgöra
underlag för val av lokaliseringsalternativ) vilket innebar att vissa områden valdes bort med
utgångspunkt i deras geografiska placering, till exempel områden belägna på öar eller uddar
i större sjöar, där det är mycket osannolikt att järnvägen kommer att dras. De objekt som
valdes ut för fältbesök var i första hand sådana där förstudien visade att det fanns skäl att
anta att naturvärdena var höga. Båda kommunerna som täcker utredningsområdet
(Bollebygd och Borås) har under de senaste 15 åren tagit fram naturvårdsprogram där
kommunen har anlitat naturvårdskonsulter som har gjort omfattande bakgrundsstudier,
fältbesök och inventeringar för att beskriva och klassa de naturvärden som finns inom
respektive kommun. Arbetet med de kommunala naturvårdsprogrammen har gjorts
tillgängligt i form av tryckta rapporter och GIS-skikt. Detta material har utgjort en
utgångspunkt för att välja ut prioriterade områden att besöka i fält inom den aktuella
naturvärdesinventeringen. När de kommunala naturvårdsprogrammen togs fram
(Bollebygds kommun togs fram år 2010 och respektive Borås Stads år 2000) fanns ingen
tillgänglig nationell standard för naturvärdesklassning. Den svenska standarden för
naturvärdesinventering, SS 199000:2014, kom ut i maj 2014. Naturvärdesklassningen i de
båda kommunala naturvårdsprogrammen har ändå gjorts enligt en fyrgradig skala som i
huvudsakliga drag stämmer överens med den skala som motsvarar naturvärdesbedömning
enligt SS 199000:2014.
Vid prioriteringen av områden för fältbesök användes följande prioriteringsordning:
1.

Lagligt skyddad natur (naturreservat, riksintresse för naturvård och
biotopskyddsområden).

2. Kommunala naturvårdsobjekt i Bollebygds kommun och Borås Stads
naturvårdsprogram med naturvärdesklass 1-3.
3. Områden utpekade av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop (motsvarar i allmänhet
naturvärdesklass 2, högt naturvärde, enligt SS 199000:2014) eller skogligt
naturvärde (motsvarar i allmänhet naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde, enligt
SS 199000:2014).
4. Områden utpekade av Jordbruksverket som aktiv betes- eller slåttermark med
hävdgynnade naturvärden (motsvarar i allmänhet naturvärdesklass 2, högt
naturvärde, enligt SS 199000:2014).
5.

Områden utpekade som klass 1-2 i Våtmarksinventeringen (motsvarar i allmänhet
naturvärdesklass 2, högt naturvärde, enligt SS 199000:2014).

6. Områden utpekade som sumpskog av Skogsstyrelsen men som saknar övriga
utpekade naturvärden (sumpskog saknar definierad naturvärdesklass enligt SS
199000:2014).
7.

Övriga områden där det fanns skäl att anta att naturvärdena var höga, till exempel
områden utpekade i äldre rapporter.
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Naturvärdesklass
1 - högsta naturvärde

Förtydligande
Varje område har särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller
global nivå.

2 - högt naturvärde

Varje område har särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller
nationell nivå.

3 - påtagligt
naturvärde

Varje enskilt område behöver inte ha betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell
eller global nivå. Det är ändå av särskild betydelse att
den totala arean och den ekologiska kvaliteten av dessa
områden bibehålls.

Övrig mark

Områden som inte har tillräckliga naturvärden för att
nå upp till klass 3.

Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014.

3.2 Ytvattenkartering
Identifieringen och beskrivningen av ytvattenförekomster i utredningsområdet baseras på
inhämtat bakgrundsmaterial i form av tidigare utredningar samt en fältinventering
genomförd under våren 2015. Arbetet med ytvattenförekomster utfördes av Joel Almqvist,
biolog på avdelningen för Miljö, Risk och Säkerhet, COWI AB i Göteborg. En avgränsning av
objekten har gjorts och beskrivs närmare nedan.
Följande databaser användes för att inhämta fakta, huvudsakligen i maj 2015, om
naturvärden i direkt eller indirekt anknytning till utredningsområdet: Skyddad natur
(Naturvårdsverket), Artportalen/Musselportalen/Elfiskeregistret SERS/DynTaxa
(ArtDatabanken SLU), Webb-GIS (Länsstyrelsen Västra Götaland) och VISS
(Länsstyrelserna).
Tidigare genomförda inventeringar och utredningar gällande hydrogeologi, värdefulla
vattendrag och sjöar utgörs huvudsakligen av:


Naturvårdsprogram för Bollebygds kommun och Borås Stad.



Förstudieunderlag, järnvägsutredning Bollebygd Borås (Banverket, 2005).



Flodpärlmusslans status i Västra Götaland (Länsstyrelsen, 2014). Flodpärlmusslan
är en del av det regionala miljömålet för Levande sjöar och vattendrag och har
därför undersökts särskilt i denna inventering.

Genomförd ytvattenkartering har resulterat i en sammanvägd naturvärdesklass enligt SS
199000:2014 (se Tabell 1), baserat på vattenförekomstens ekologiska status (VISS, 2013)
samt bedömd naturvärdesklass i kommunala naturvårdsprogram. Därefter har en
verifiering av värden genomförts genom fältbesök i de objekt där inventeringsområdet
överlappar objektet. Varje objekt beskrivs med ID, naturvärdesklass, ekologisk status
(senast inhämtade arbetsmaterial), naturtyp, sjöns storlek (ha) eller vattendragets längd
(km), huvudavrinningsområde, identifierade naturvårdsarter (inhämtade från ovanstående
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datakällor) och befintliga skydd enligt miljöbalken. Samtliga vattenförekomster inom
området omfattas av EU-rådets direktiv 1991/271/EEG, vilket innebär att de är
fosforkänsliga och är utpekade som avloppsvattenkänsliga med avseende på fosfor.
Vattenförekomster definieras enligt VISS som en specifik vattensamling i naturen av en viss
geografisk storlek, till exempel en sjö, vattendrag eller en kustvik. Småvatten räknas som
objekt under 1 hektar. I denna ytvattenkartering omfattas ytvattenförekomster samt de
övriga vatten som omnämns i kommunala naturvårdsprogram och som överlappar
utredningsområdet. För vattendrag eller sjöar som avvattnas från identifierad
vattenförekomst inom utredningsområdet så har även dessa inkluderats om de förekommit i
närområdet, eftersom dessa kan komma att påverkas av den nya järnvägen.
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4. Resultat
4.1 Beskrivning av naturmiljön inom utredningsområdet
Det aktuella utredningsområdet sträcker sig i öst-västlig riktning cirka 25 km, från
Bollebygd till cirka 8 km öster om Borås tätort. Den nord-sydliga utsträckningen varierar,
från cirka 3 km i utredningsområdets västra del, till cirka 7 km i den östra delen. Kartor som
visar resultatet från naturvärdesinventeringen finns i bilaga 1 (detaljkartor) och i bilaga 2
(översiktskartor).
Naturmiljön inom utredningsområdet utgörs av ett så kallat sprickdalslandskap som till
största delen utgörs av skogsmark. Landskapet mellan Bollebygd och Borås är kuperat och
inslagen av sjöar och våtmarker är stort. Den vanligaste skogstypen är granskog med inslag
av tall och björk, men det finns också rena tallskogar. Blandningen av skogar, sjöar, myrar
och bäckraviner och ett småskaligt odlingslandskap ger området en mosaikartad karaktär.
Barrskog, och då i synnerhet granskog, täcker stora delar av utredningsområdet. Granskog
etablerade sig i området först för cirka 1000 år sedan. Därefter, och framförallt under det
sista århundradet, har människan gynnat granens invandring genom omfattande
planteringar och andra skogsbruksåtgärder (Stenström, 2000). Granen är idag den helt
dominerande arten i landskapet och de ensidiga planteringarna med gran är ganska
artfattiga. Stora sammanhängande barrskogsmiljöer med höga naturvärden är ovanliga i
området. Intressanta barrskogsmiljöer utgörs främst av relativt små restområden, som ofta
är så kallade nyckelbiotoper. Dessa kan återfinnas i djupa, fuktiga raviner, i bergbranter,
utmed vattendrag, i mosskanter, i anslutning till källpåverkad mark eller vid igenväxande
kulturmarker. Fuktigt lokalklimat, inslag av lövträd och frånvaro av skogsbruk är faktorer
som bidrar till att skapa en mer artrik barrskogsmiljö.
Lövskogarna inom utredningsområdet utgör delvis rester av det stora ädellövskogsområde
som en gång utbredde sig över landskapet under brons- och järnåldern. Lövskogar med
höga biologiska värden återfinns till största delen i anslutning till kulturlandskap. Arter
knutna till gamla och grova träd har kunnat leva kvar även under perioder då lövskogarna
öppnades upp till slåtter- och betesmarker. Större sammanhängande lövskogar utgörs inom
utredningsområdet främst av ek, men i vissa fall även av bok. I äldre ek- och bokskogar
återfinns rika kärlväxt- och kryptogamfloror och ofta också ett rikt fågelliv.
En stor del av utredningsområdets naturvärden är knutna till kulturlandskapet. Här finns
ängar och betesmarker med rik flora, lövdungar med grova träd och sällsynta kryptogamer
samt värdefulla småbiotoper i form av åkerholmar, öppna diken och dammar. Stenmurar
och odlingsrösen är viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar till att skapa en
tilltalande landskapsbild. Även i ett internationellt perspektiv har Sjuhäradsbygdens
variationsrika och småkuperade stenmurslandskap få motsvarigheter (Stenström, 2000).
Områdets mest värdefulla odlingslandskap utgörs av småskaliga odlingsmarker med ängar
och naturbetesmark vid mindre gårdar i skogsbygd, som t ex vid Låddekärrsbu, Upptröst
och Älmås.
De mest värdefulla våtmarkerna inom utredningsområdet utgörs av de stora orörda
mossarna. Bland de stora, orörda mossarnas djur och växter skall främst nämnas fåglarna.
Ljungpipare är en karaktärsfågel för dessa stora, kala högmossar. Trana, grönbena, gulärla
och orre är andra arter som tillhör denna miljö. I mossarnas kantskogar förkommer ofta
10

ugglor, tjäder, spillkråka, gök och en artrik småfågelfauna. Mossarnas sjöar och gölar är ofta
biologiskt intressanta. Här brukar floran vara lite mer artrik och det finns också
förutsättningar för ett rikt insektsliv och många fågelarter.

4.2 Naturvärdesobjekt
Nedan redovisas de naturvärdesobjekt som fältbesöktes inom utredningsområdet. Totalt
besöktes 117 objekt i fält, varav 7 objekt nådde upp till naturvärdesklass 1 (högsta
naturvärde), 39 objekt nådde naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och 57 objekt nådde
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). 14 av de besökta naturvärdesobjekten bedömdes
inte ha tillräckliga naturvärden för att nå upp till klass 3, dessa benämns som ”övrig mark”.
För varje objekt anges nummer, namn, naturtyp (enligt SS 199000:2014), beskrivning av
objektet, naturvärdesklass samt uppgifter om eventuella tidigare inventeringar. Dessutom
visas en eller flera representativa bilder på objekten.
Inför fältinventeringen var det nödvändigt att göra en prioritering av vilka områden som
skulle fältbesökas. Prioriteringen gjordes utifrån att naturvärdesinventeringens syfte var att
utgöra underlag för val av lokaliseringsalternativ. Detta innebar att vissa områden valdes
bort med utgångspunkt i deras geografiska placering, till exempel områden belägna på öar
eller uddar i större sjöar, där det är mycket osannolikt att järnvägen kommer att dras. Se
även avsnitt 2.1 ovan angående prioriteringen av områden för fältbesök. Inom
utredningsområdet identifierades vid förstudien ett antal områden som utgjorde potentiella
naturvärdesobjekt men inte prioriterades för fältbesök. Objekt som inte har fältbesökts, men
som med utgångspunkt i tidigare inventeringar kan antas nå upp till minst naturvärdesklass
3, har tilldelats en preliminär naturvärdesklass och presenteras i ett separat GIS-skikt. Den
preliminära naturvärdesklassningen av ej fältbesökta objekt baseras på den klass de
tilldelats i kommunernas naturvårdsprogram eller de riktlinjer som ges i SS 199000:2014.
Som exempel kan nämnas att nyckelbiotoper som inte fältbesöktes tilldelades
naturvärdesklass 2 (den ”normala” naturvärdesklassen på nyckelbiotoper enligt riktlinjer i
SS 199000:2014), och skogliga naturvärden tilldelades naturvärdesklass 3. Ett relativt stort
antal områden som av Skogsstyrelsen pekats ut som ”sumpskog” finns inom
utredningsområdet. Majoriteten av dessa sumpskogsområden prioriterades inte för
fältbesök, och har inte heller tilldelats någon preliminär naturvärdesklass eftersom det
bedömdes som osäkert om dessa områden skulle nå upp till klass 3.
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Nr 01 – Nyckelbiotop vid Nolån
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag
Beskrivning:
Lövskog som ligger i sluttning ner mot Nolån. I sluttningen finns flera små förekomster av
utströmmande grundvatten. Inom området finns rikligt med död ved av klibbal i form av
högstubbar och torrträd. Flera avsnörda meanderbågar, så kallade ”korvsjöar” finns i
objektet, dessa utgör värdefulla habitat för bland annat groddjur. Beståndet har ett stort
inslag av ädla lövträd och är utpekat av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1996-04-17 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 1. Nr 01, nyckelbiotop vid Nolån. I nyckelbiotopen finns gott om grova hasselbuketter.
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Figur 2. Nr 01, nyckelbiotop vid Nolån. En så kallad korvsjö (avsnörd meanderbåge).
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Nr 02 – Nolån vid Forsa
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag
Beskrivning:
Avser sträckan nedströms järnvägsbron ner till kraftstationen. Lövdominerad skog omger
ån. Asp, alm, lind, björk och ek är de vanligast förekommande trädslagen. Nolån är ett av
tillflödena till Storån som så småningom rinner ut i sjön Lygnern. De nedströms belägna
Storån och sjön Lygnern ingår i ett område utpekat som riksintresse för naturvården.
Gränsen för riksintresseområdet går cirka 1 km nedströms Nolån vid Forsa.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1994.

Figur 3. Nr 02, Nolån fotograferad uppströms från kraftstationen.
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Figur 4. Nr 02, Nolån. Lövskog med stort inslag av ädellövträd uppströms regleringen.
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Nr 03 - Kulturlandskap väster om Forsa
Naturtyp:
Äng och betesmark
Beskrivning:
Kulturlandskap väster om Forsa. Ingår i det småkuperade odlingslandskapet som omger
Nolån. Åkrarna, vilka till stor del utnyttjas som betesmark, omväxlar med lövdungar och
smala buskridåer. Längs dalens botten slingrar ån fram omgiven av lövvegetation.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1994.

Figur 5. Nr 03, kulturlandskap väster om Forsa fotograferat norrut, från en position söder om
järnvägen
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Figur 6. Nr 03, kulturlandskap väster om Forsa. Betad ravin, fotograferad söderut, ner mot järnvägen.
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Nr 04 - Allé vid Forsa
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Allé vid Forsa som utgörs av grova lindträd. Omfattas av generellt biotopskydd enligt
miljöbalken 7 kap 11 §.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Uppgifter om tidigare inventeringar saknas.

Figur 7. Nr 04, Allé med grova lindar vid Forsa.
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Nr 05 - Våtmark väster om Kråktorp
Naturtyp:
Småvatten/Äng och betesmark
Beskrivning:
Våtmark med öppen vattenyta i betesmark väster om Kråktorp. Omfattas av generellt
biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11§.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Bollebygds kommun, 2010.

Figur 8. Nr 05, våtmark väster om Kråktorp. Småvatten i jordbrukslandskap.
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Nr 06 - Grövre ädellövträd och allé vid Kråktorp
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Enstaka grövre ädellövträd och allé, bestående av lindträd, vid Kråktorp. Generellt
biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11§ gäller för allén.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Uppgifter om tidigare inventeringar saknas.

Figur 9. Nr 06, grövre ädellövträd och allé vid Kråktorp.
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Figur 10. Nr 06, allé vid Kråktorp.
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Nr 07 - Sörån öster om Kråktorp
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag.
Beskrivning:
Sörån är 5-8 meter bred och meandrar kraftigt. Omgivande lövträdsvegetation domineras av
klibbal, men också relativt stort inslag av ädellövträd samt sälg, björk och gran. De
nedströms belägna Storån och sjön Lygnern ingår i ett område utpekat som riksintresse för
naturvården. Gränsen för riksintresseområdet går cirka 1 km nedströms Nolån vid Forsa
(objekt nr 02).
Naturvärdesklass:
Klass 3. Gäller för ån och dess sidoraviner med omgivande trädvegetation.
Referens tidigare inventeringar:
Uppgifter om tidigare inventeringar saknas.

Figur 11. Nr 07, Sörån öster om Kråktorp. Meanderbåge i kulturlandskapet söder om Kråktorp.
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Figur 12. Nr 07, Sörån öster om Kråktorp. Alkärr på åns norra sida, strax söder om campingplatsen.

Figur 13. Nr 07, Sörån öster om Kråktorp. En del död ved finns i anslutning till ån, här strax söder om
passagen under väg 40.
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Nr 08 - Nyckelbiotop nordväst om Stora Äspetjärnen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Nyckelbiotop nordväst om Stora Äspetjärnen. Före detta kulturmark som nu är på väg att
växa igen till skog. Grova döda/döende ädellövträd och en del äldre granar.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1995-08-16 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 14. Nr 08,nyckelbiotop nordväst om Stora Äspetjärnen. En del grövre, vidkroniga granar
förekommer.
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Figur 15. Nr 08, nyckelbiotop nordväst om Stora Äspetjärnen. Grov ask som tidigare har hamlats.
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Nr 09 - Sumpskogar och våtmarker väster om Älgåsen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Sumpskogar och våtmarker väster om Älgåsen. Området utgörs av en mosaik av sjöar,
öppna myrar, sumpskogar och produktiv skogsmark. Sumpskogsområdena domineras av
tall och björk. På de öppna myrarna växer enstaka tallar. På de mindre blöta partierna
bedrivs skogsbruk och där växer främst gran och tall.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1994-05-09 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 16. Nr 09, sumpskogar och våtmarker väster om Älgåsen. Bilden visar sumpskog norr om Stora
Äspetjärnen.
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Figur 17. Nr 09, sumpskogar och våtmarker väster om Älgåsen. Bilden visar sumpskog nordväst om
Smulingtjärnen.

Figur 18. Nr 09, sumpskogar och våtmarker väster om Älgåsen. Bilden visar öppen myr söder om
Stora Ringtjärn
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Figur 19. Nr 09, sumpskogar och våtmarker väster om Älgåsen. Bilden visar spillning av orre. Flera
individer av orre observerades i detta område. Orrspel förekommer sannolikt på de öppna myrarna.
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Nr 10 - Sumpskog norr om Daltorp
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Sumpskog norr om Daltorp. Grandominerad sumpskog med inslag av klibbal runt en liten
bäck.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1994-05-09 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 20. Nr 10, sumpskog norr om Daltorp. Grandominerad sumpskog med inslag av klibbal runt en
liten bäck.
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Nr 11 - Sumpskog väster om Låddekärrsbu
Naturtyp:
Skog och träd.
Beskrivning:
Sumpskog väster om Låddekärrsbu. Tallsumpskog med lite grövre träd.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen (enbart flygbildstolkning enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens
pärlor”).

Figur 21. Nr 11, sumpskog väster om Låddekärrsbu, tallsumpskog.
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Nr 12 - Sumpskog norr om Låddekärrsbu
Naturtyp:
Skog och träd.
Beskrivning:
Sumpskog norr om Låddekärrsbu. Längs liten bäck gransumpskog med inslag av klibbal, tall
och björk. Även tät ung granskog.
Naturvärdesklass:
Klass 3. Gäller den del av objektet som ligger längs bäcken, övriga objektet har lägre
naturvärde (”övrig mark”).
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen (enbart flygbildstolkning enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens
pärlor”).

Figur 22. Nr 12, sumpskog norr om Låddekärrsbu. Gransumpskog med inslag av klibbal, tall och björk.
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Nr 13 - Kulturlandskap runt Låddekärrsbu
Naturtyp:
Skog och träd/Äng- och betesmark
Beskrivning:
Kulturlandskap runt Låddekärrsbu. Stort antal äldre ädellövträd, naturbetesmarker med
aktiv hävd. Hela objektet har höga naturvärden i form av aktiva betesmarker, hamlade
ädellövträd, stenmurar, med mera. Höga värden för bevarande av både flora och fauna.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Jordbruksverket 2015. Stenström, 2000.

Figur 23. Nr 13, kulturlandskap runt Låddekärrsbu. Allé med hamlade askar norr om gårdsmiljön vid
Låddekärrsbu.
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Figur 24. Nr 13, kulturlandskap runt Låddekärrsbu. Stor, vidkronig ek norr om betesmarkerna.
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Nr 14 - Kulturlandskap vid Eneslund
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Kulturlandskap vid Eneslund. Runt gårdsmiljön vid Eneslund finns öppna och trädklädda
betesmarker som fortfarande betas aktivt. Visst inslag av äldre lövträd finns också. De höga
naturvärdena finns främst i de aktiva betesmarkerna för vilka det finns uppgifter om
förekomst av hävdgynnad flora.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 25. Nr 14, kulturlandskap vid Eneslund. Betesmarker med träd i den östra delen.
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Figur 26. Nr 14, kulturlandskap vid Eneslund. Öppen betesmark med stenmur strax öster om
gårdsmiljön.

Figur 27. Nr 14, kulturlandskap vid Eneslund. Runt gårdsmiljön växer ett flertal äldre ädellövträd.
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Nr 15 - Bredaremossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Stort sammanhängande område med en mosaik av sjöar, öppna myrar, sumpskogar och
produktiv skogsmark. Sumpskogsområdena domineras av tall och björk. På de öppna
myrarna växer i allmänhet enstaka små tallar. På de mindre blöta partierna bedrivs
skogsbruk och där växer främst gran och tall. Naturvärden utgörs av partier med gammal
skog och lång skoglig kontinuitet, fågelhabitat och floravärden. Områdets storlek höjer
också naturvärdet eftersom det ger förutsättningar att hysa arter som är störningskänsliga
och därmed beroende av stora, sammanhängande områden. Ett mindre delområde är
utpekat som nyckelbiotop, men det har senare varit utsatt för skogsbruksåtgärder och har
nu lägre naturvärde. Flera jakttorn finns inom området och rikligt med älgspillning
observerades.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1997-07-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).
Stenström, 2000.

Figur 28. Nr 15, Bredaremossen. Bilden visar sumpskog med tall och björk öster om Eneslund.
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Figur 29. Nr 15, Bredaremossen. Strax öster om betesmarkerna vid Eneslund växer granskog med en
del död ved (stormfällen och barkborredödade granar).

Figur 30. Nr 15, Bredaremossen. Talldominerad sumpskog norr om Lilla Abbortjärnen.
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Figur 31. Nr 15, Bredaremossen. Öppen myr med klena tallar norr om Lilla Abbortjärnen.

Figur 32. Nr 15, Bredaremossen. Öppen myr vid Stora Abbortjärnen.

38

Figur 33. Nr 15, Bredaremossen. Åtjärnen, i Bredaremossens södra del, fotograferad norrut.

Figur 34. Nr 15, Bredaremossen. Öppen myr vid kommungränsen, Bredaremossens södra del.
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Nr 16 - Bredamossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Relativt stort område med en mosaik av öppna myrar, sumpskogar och produktiv
skogsmark, beläget precis söder om väg 40. Sumpskogsområdena domineras av tall och
björk. På de öppna myrarna växer i allmänhet enstaka små tallar. På de mindre blöta
partierna bedrivs skogsbruk och där växer främst gran och tall. Flera jakttorn finns inom
området och rikligt med älgspillning observerades. Naturvärdena utgörs främst av äldre
lövträd och relativt rikligt med stående och liggande död ved.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1994-05-16 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).
Stenström, 2000.

Figur 35. Nr 16, Bredamossen. Skog- och myrmosaik. I bakgrunden ses väg 40.
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Figur 36. Nr 16, Bredamossen. Liten sjö (namnlös) i Bredamossens östra del. Fotograferad från
jakttornet vid sjön.
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Nr 17 - Kulturlandskap vid Upptröst
Naturtyp:
Skog och träd/Ängs- och betesmark
Beskrivning:
Naturbetesmarker, gårdsmiljöer och lövskog. Hela området hyser höga naturvärden i form
av bland annat äldre betesmarker med aktivt bete, grova ädellövträd och ett stort antal
stenmurar. Kulturlandskapet vid Upptröst, Sandlid och Östra Hunghult utgör ett större
sammanhängande område med stora bevarandevärden.
Naturvärdesklass:
Klass 1.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Jordbruksverket 2004-06-24 samt 2008-10-03 (enligt Jordbruksverkets
GIS-databas TUVA, 2015).

Figur 37. Nr 17, kulturlandskap vid Upptröst. Naturliga betesmarker och stenmurar förekommer i hela
området vid Upptröst.
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Figur 38. Nr 17, kulturlandskap vid Upptröst. Betesmark med enbuskar och ädellövträd.

Figur 39. Nr 17, kulturlandskap vid Upptröst. På markerna till vänster om muren hålls utegrisar.
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Figur 40. Nr 17, kulturlandskap vid Upptröst. Utegrisar av lantrasen Linderödsvin.
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Nr 18 - Abborråsamossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Abborråsamossen är en långsmal, svagt välvd mosse med tydliga bågformiga
strängstrukturer. Norra delen är glest bevuxen med tallträd. På produktiv mark bedrivs
skogsbruk. I anslutning till det öppna mosseplanet i söder ligger de bägge gölarna Lomtjärn
och Fjälltjärn med viss betydelse för fågelfauna, till exempel vadarfåglar. Skyddsvärda
fågelarter i form av tjäder, trana och spillkråka observerades vid fältbesöket.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 41. Nr 18, Abboråsamossen. Öppen mosse med gles tallvegetation i den norra delen av
objektet.
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Figur 42. Nr 18, Abboråsamossen. Den lilla sjön Fjälltjärn i den södra delen av objektet.

Figur 43. Nr 18, Abboråsamossen. Nyligen avverkad yta strax söder om Fjälltjärn.
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Nr 19 - Aborråsen
Naturtyp:
Äng och betesmark/Skog och träd
Beskrivning:
Björkhage med medelgrova träd, förutom björk även asp, lind och ek. Före detta betesmark
som nu är på väg att växa igen, unga granar förekommer. Vid gården står några lönnar.
Flera paddor på väg att leka i Abborrsjön observerades. Den långsmala Abborrsjön omges i
huvudsak av barrskog och hyggen.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 44. Nr 19, Abboråsen. Björkhage med ung gran på väg att växa in i beståndet.
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Figur 45. Nr 19, Abboråsen. Ett flertal paddor observerades på väg till Aborrsjön.
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Nr 20 - Boråstorpet
Naturtyp:
Småvatten/Äng och betesmark
Beskrivning:
Betesmarker och damm i anslutning till rastplatsen Boråstorpet. Dammen utgör leklokal för
groddjur (rom av padda och groda observerades).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Uppgifter om tidigare inventeringar saknas.

Figur 46. Nr 20, Boråstorpet. Betesmarker väster om rastplatsen Boråstorpet.
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Figur 47. Nr 20, Boråstorpet. Dammen söder om Boråstorpet. Leklokal för flera arter av groddjur.
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Nr 21 - Rydsmossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Rydsmossen ligger strax sydväst om Viared. Det norra mosseplanet är exploaterat genom
den pågående expansionen av Viareds industriområde och saknar helt naturvärde. Det södra
mosseplanet är delvis påverkat av skogsbruk, dikning, torvtäkt och en kraftledning.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 48. Nr 21, Rydsmossen. Rydsmossens norra mosseplan är i stort sett helt exploaterat i samband
med utvidgningen av verksamhetsområdet Viared Västra.
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Figur 49. Nr 21, Rydsmossen. Rydsmossens södra mosseplan är påverkat av bland annat en
kraftledning och skogsbruk.

Figur 50. Nr 21, Rydsmossen. Göl belägen i det södra mosseplanet.
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Nr 22 - Ryssnässtugan
Naturtyp:
Äng och betesmark/Skog och träd
Beskrivning:
Ryssnässtugan ligger i utkanten av Viareds industriområde. I omgivningarna återfinns en
rest av ett äldre kulturlandskap, med öppna betesmarker och stenmurar. Runt stugan växer
hamlade askar och lindar. Längre ner utmed vägen står en ekdunge invid vägen där
myskmadra har hittats (Stenström , 2000). Flera skyddsvärda ädellövträd (ek och ask) finns
i området. I den lägre delen av betesmarken finns en våtmark med betydelse för bland annat
fågelfaunan.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 51. Nr 22, Ryssnässtugen. Grov ask och stenmur i objektets västra del.
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Figur 52. Nr 22, Ryssnässtugan. Skyddsvärda ekar och stenmur i objektets östra del.
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Nr 23 – Övre Näs
Naturtyp:
Äng och betesmark
Beskrivning:
Övre Näs är beläget vid östra änden av sjön Uppsalen. Kulturlandskap med hällmarker och
grova ädellövträd. Här ligger några gårdar omgivna av ett stort sammanhängande
kulturlandskap. Huvuddelen av kulturmarkerna utgörs av slåtterängar och en mindre del av
betesmarker. I ängarna och betesmarkerna finns hällmarker som sätter en särskild prägel på
landskapet. På hällmarkerna växer olika fetknoppsarter och raggmossor. Kring gårdarna
står en del grova ädellövträd och landskapet får ytterligare variation av stenmurar, bryn och
hasselridåer.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 53. Nr 23, Övre Näs. Slåtteräng, stenmur och lövträd norr om sjön Uppsalen.
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Figur 54. Nr 23, Övre Näs. Slåtterängar med inslag av hällmarker är karaktäristiskt för Övre Näs.

Figur 55. Nr 23, Övre Näs. En mycket stor och vidkronig ek växer vid gården Övre Näs.
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Figur 56. Nr 23, Övre Näs. Betesmark söder om Gärdessjön.
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Nr 24 – Bålån med omgivningar
Naturtyp:
Limnisk strand/Vattendrag/Skog och träd
Beskrivning:
Vattendrag med dokumenterad förekomst av flodpärlmussla. Omgivande lövträdsvegetation
med värden för bland annat fågelfaunan.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 57. Nr 24, Bolån med omgivningar. Bålån i södra delen av området Lilla Bosnäs (objekt nr 25).

58

Nr 25 – Lilla Bosnäs
Naturtyp:
Äng och betesmark/Skog och träd
Beskrivning:
Lövskog och hagmarker med fin epifytflora och stort värde för friluftslivet. Lilla Bosnäs är
ett välutnyttjat friluftsområde som är beläget på näset mellan Bosnäsviken och Äktasjön. I
området finns ekhagar och betesmarker med stora odlingsrösen omväxlande med yngre och
mer ensidiga lövskogar. Här och var i området förekommer mycket grova ädla lövträd, som
ask, lind och lönn. På en del av dessa återfinns en rik epifytflora. I Borås kommuns
naturvårdsprogram (Stenström, 2000) beskrivs fynd av lunglav, rostfläck, grynig filtlav,
bårdlav, ädellav och almlav, varav de två sistnämnda är rödlistade. Intressanta mossor som
hittats är bland annat fällmossa och trädporella. På en grov ek påträffades den rödlistade
oxtungesvampen. De varierade lövbestånden har en god tillgång på hålträd och bedöms vara
värdefulla för fågellivet.
Naturvärdesklass:
Klass 2
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 58. Nr 25, Lilla Bosnäs. Objektets naturvärden utgörs främst av äldre ädellövträd och
betesmarker.
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Figur 59. Nr 25, Lilla Bosnäs. Ett flertal stenmurar finns i objektet.
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Nr 26 - Riddarebo
Naturtyp:
Äng och betesmark/Limnisk strand
Beskrivning:
Vackert odlingslandskap med kulturhistoriskt intressant bebyggelse och rester av
hagmarker. Riddarebo ligger invid Västersjöns östra strand. Markerna ner mot sjön utgörs
av slagna och betade öppna vallar. En dunge med grova, vidkroniga ekar, stenmurar och
restytor med ogödslad gräsmark bidrar till att skapa biologisk variation i landskapet.
Jungfrulin och svinrot har hittats vid tidigare inventeringar (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 60. Nr 26, Riddarebo. Betesmarker med stenmurar och äldre ädellövträd söder om gårdsmiljön
vid Riddarebo. I bakgrunden syns Västersjön.
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Nr 27 - Skinnemossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Skinnemossen ingår i en våtmarksmosaik i skogslandskapet nordost om Hunghult.
Mossarna är uppsplittrade på flera mer eller mindre otydliga mosseplan varav en del är
bevuxna med tallar. Flera små mosstjärnar och fastmarksholmar bidrar till att skapa
variation. Utmed Häljabäcken finns kärr och fuktängar. Vid fältbesöket observerades fyra
individer av tjäder, vilket indikerar att området är en betydelsefull lokal för denna
skyddsvärda fågelart. Lekande paddor observerades i en liten sjö söder om Stora
Mönnetjärnen. Tidigare inventeringar har visat på förekomster av flera ovanliga växter som
är representativa för de västsvenska våtmarkerna, bland annat strandlummer,
klockgentiana, kallgräs och brunag. Cirka 200 meter öster om torpet Silkesåsen finns en
torplämning som har naturvärden i form av bland annat stenmurar och äldre lövträd med
spår av hamling.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 61. Nr 27, Skinnemossen. En av flera små tjärnar som finns i objektet.
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Figur 62. Nr 27, Skinnemossen. Ett flertal jakttorn och mycket spår av älg förekommer i objektet,
liksom i de flesta områden med moss- och skogsmosaik som finns i utredningsområdet.

Figur 63. Nr 27, Skinnemossen. Öster om torpet Silkesåsen (cirka 200 meter) finns en torplämning
med bland annat stenmurar, husgrunder och lövträd med spår av hamling.
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Nr 28 - Slottsarbetet
Naturtyp:
Äng och betesmark
Beskrivning:
Slottsarbetet är ett gammalt torp vid Västersjöns södra strand. Kring huset finns öppen
mark i form av gamla slåttervallar. I dessa påträffas en blandad flora med såväl naturliga
ängsväxter som införda och exotiska arter. Vid tidigare inventeringar har här hittats bland
annat jungfrulin, rotfibbla, lundkovall, gullviva, rödfibbla och nattviol.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 64. Nr 28, Slottsarbetet. Slåtterängar med dokumenterat höga floravärden öster om torpet.
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Figur 65. Nr 28, Slottsarbetet. Runt huset finns naturvärden i form av stenmurar och gamla
ädellövträd.
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Nr 29 – Tvaresmossen, Slättemossen, Stora Bredemossen och Kalbokärr
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Strax söder om Västersjön ligger en rad svagt välvda mossar som är glest trädbevuxna.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 66. Nr 29, Tvaresmossen, Slättemossen, Stora Bredemossen och Kalbokärr. Området
domineras av tall- och björksumpskog och öppna mossar med gles trädvegetation.
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Figur 67. Nr 29, Tvaresmossen, Slättemossen, Stora Bredemossen och Kalbokärr. Liksom i de flesta
liknande områden bedrivs aktivt skogsbruk på torrare marker. Nyligen avverkad yta i Bredemossens
västra del (ingår ej i naturvärdesobjektet).
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Nr 30 – Yttre Näs
Naturtyp:
Äng och betesmark/Skog och träd
Beskrivning:
Gården Yttre Näs ligger på en halvö i klarvattensjön Uppsalen. Kring gården finns
vidsträckta steniga, lövrika betesmarker. Gamla oregelbundna åkermarker och kraftiga
odlingsrösen bildar en biologiskt värdefull mosaik tillsammans med glesa lövdungar.
Inslaget av träd är variationsrikt vad gäller såväl arter som åldersfördelning. Här finns
gamla lindar och björkar med spår av hamling och grova, vidkroniga ekar, grova asp-, ask-,
lönn- och rönnträd. Många grova och murkna träd har betydelse för svampfloran och
fågellivet. På träden växer en intressant epifytisk lav- och mossflora. Vid tidigare
inventeringar (Stenström, 2000) har det hittats bland annat silverlav och grynig filtlav samt
några arter av knappnålslavar, däribland den rödlistade Sclerophora amabilis. I
betesmarken har det hittats lunglav och fällmossa, på stenfoten till ett av husen
guldorangelav, samt i det östra skogspartiet, grynig lönnlav.
Naturvärdesklass:
Klass 1.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 68. Nr 30, Yttre Näs. Lövrika betesmarker finns både väster och öster om gården (bilden tagen
väster om gården).
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Figur 69. Nr 30, Yttre Näs. Steniga, lövrika betesmarker öster om gården.
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Nr 31 - Ekåsmossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Ekåsmossen består av ett antal mindre, åtskilda mosseplan, varav flertalet är mer eller
mindre bevuxna med tall och björk. I fältskiktet växer tuvull, ljung, klockljung, blåbär och
lingon. I anslutning till mossarna ligger två små gölar med viss betydelse för fågelfaunan.
Tidigare inventeringar (Stenström, 2000) har visat på förekomst av kallgräs, gula näckrosor,
starr, pors och myrlilja längs stränderna på gölarna.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 70. Nr 31, Ekåsmossen. Gölen “Stora Stjärnsjön” i Ekåsmossens östra del.
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Nr 32 - Liden
Naturtyp:
Skog och träd/Myr/Småvatten
Beskrivning:
I norr sumpskog med ett öppet kärr och ett relativt litet öppet mosseplan med några
mossgölar och en tjärn. I sydost nyligen röjd blandskog (före detta kulturmark) med gran,
tall och stort inslag av asp och björk. Objektet angränsar i norr och öster till ny väg 27 som
var under byggnation då objektet fältbesöktes den 23 april 2015.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 71. Nr 32, Liden. Liten mossegöl i objektets norra del. I bakgrunden ses ny väg 27, som var
under byggnation vid fältbesöket den 23 april 2015.
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Nr 33 – Nyckelbiotop vid Bockaryd
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Blandsumpskog vid Bockaryd som ligger längs med mindre bäck. Rikligt med rännilar som
ansluter till bäcken. Delvis mycket blöt mark med små vattenspeglar. Inslag av död ved i
form av lågor av björk och gran. Klassat som nyckelbiotop.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1999-05-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 72. Nr 33, nyckelbiotop vid Bockaryd. Liten bäck som rinner genom objektet.
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Figur 73. Nr 33, nyckelbiotop vid Bockaryd. Äldre gransumpskog är den dominerande naturtypen i
nyckelbiotopen.
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Nr 34 – Nyckelbiotop vid Funningesjön
Naturtyp:
Skog och träd.
Beskrivning:
Lövskog med äldre träd i form av glasbjörk, gran, asp och sälg vid Funningesjön. En del
stående död ved och delvis sumpskogskaraktär samt strandskog. Enligt Skogsstyrelsen, som
klassat objektet som nyckelbiotop, finns stora ornitologiska värden.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1999-04-01 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 74. Nr 34, nyckelbiotop vid Funningesjön. Lövskog och relativt rikligt med död ved utgör de
främsta naturvärdena i nyckelbiotopen.
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Figur 75. Nr 34, nyckelbiotop vid Funningesjön. Sjön Funningen i nyckelbiotopens östra del.
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Nr 35 – Nyckelbiotop öster om Skräppesjön
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Gammal granskog med relativt stort inslag av död ved i form av stormfällda granar i
varierande nedbrytningsstadier. Mindre bäck med omgivande tall- och björksumpskog
rinner genom området. I norra delen finns en mindre dalgång med bergvägg i anslutning till
bäcken.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1999-05-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 76. Nr 35, nyckelbiotop öster om Skräppesjön. Stort antal stormfällda granar i nyckelbiotopen.
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Nr 36 – Osdals mader
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Äng och betesmark
Beskrivning:
Utmed Viskan söder om Borås finns stora sandiga hedar, buskmarker, sumpskog och
fuktängar. Området domineras av öppna hedmarker som utnyttjats som övningsfält och
skjutbanor av militären vid före detta I15. Markerna används även för ridning, hundträning
och promenader och är kraftigt påverkade av de verksamheter som pågått och pågår.
Huvuddelen av området täcks dock av naturlig vegetation. De öppna markerna är beroende
av hävd i form av slåtter och gräsklippning. Nedanstående uppgifter om artfynd kommer
från Stenström (2000). Hedvegetationen domineras av ljung och rödven. Bland naturligt
hävdgynnade arter kan nämnas slåttergubbe, granspira, ormrot, jungfrulin, låsbräken och
kattfot. Mellan de öppna hedmarkerna och i anslutning till Viskan finns skogsdungar,
busksnår och fuktängar. Området har stor betydelse för fågellivet, särskilt som rastlokal
under vår och höst. Stora flockar av småfåglar rastar och provianterar på de öppna
hedmarkerna. För rovfåglar är de utmärkta jaktmarker. Många mer eller mindre ovanliga
arter ses här under sträcktid, bland annat vinterhämpling, snösparv, varfågel, rödstrupig
piplärka, stenfalk, pilgrimsfalk och turturduva. Bland häckande arter kan nämnas rörhöna i
Viskan, mindre strandpipare på grusplanerna i norra delen och backsvala i ett grustag intill
Bråt. Gulärla, enkelbeckasin, törnskata och stjärtmes häckar också i området. Hornuggla ses
ungefär vartannat år. I busk- och strandvegetationen brukar gräshoppsångare höras varje
år, och även den mer sällsynta flodsångaren har noterats. Objektet har påverkats av
anläggandet av ny väg 27, vilken går rakt igenom objektets norra del. I samband med
projekteringen av väg 27 och en planerad ledningsdragning gjordes inventeringar som
visade på att området hyser flera rödlistade arter av kärlväxter, fjärilar och gaddsteklar
(Nolbrant och Nilsson, 2013; Biodivers Naturvårdskonsult, 2014).
Naturvärdesklass:
Klass 1.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Nolbrant och Nilsson, 2013. Biodivers Naturvårdskonsult, 2014.
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Figur 77. Nr 36, Osdals mader. Stränderna och strandängarna längs Viskan utgör en värdefull miljö för
rastande fåglar.

Figur 78. Nr 36, Osdals mader. Anläggandet av ny väg 27 innebär en påtaglig påverkan på objektets
norra del.
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Nr 37 – Sumpskog vid Skräppesjön
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Myr
Beskrivning:
Barrsumpskog på östra sidan av Skräppesjön
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1993-01-28 (tolkade uppgifter från flygbilder enligt info på Skogsstyrelsens
GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 79. Nr 37, sumpskog vid Skräppesjön. Barrsumpskog på den östra sidan av Skräppesjön.
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Nr 38 – Sumpskog vid Stora Harasjön
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand
Beskrivning:
Tallsumpskog väster om Stora Harasjön.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1993-01-28 (tolkade uppgifter från flygbilder enligt info på Skogsstyrelsens
GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 80. Nr 38, sumpskog vid Stora Harasjön. Talldominerad sumpskog väster om Stora Harasjön.
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Nr 39 – Sumpskog öster om Funningen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Tallsumpskog, påverkad av dikning.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1993-01-28 (tolkade uppgifter från flygbilder enligt info på Skogsstyrelsens
GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 81. Nr 39, sumpskog öster om Funningen. Talldominerad sumpskog öster om Funningen.
Påverkad av dikning.
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Nr 40 - Transås
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Vid Transås finns ett stort sammanhängande lövskogsområde dominerat av ek och hassel,
med inslag av öppna gläntor och ängsmarker. Området betas delvis och enstaka hus ligger
inbäddade i lövskogen. Skogsbruk bedrivs, och i den östra delen finns ett nyligen avverkat
område.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 82. Nr 40, Transås. Hassel, stenmurar och stort inslag av ädellövträd bidrar till naturvärdena vid
Transås.
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Nr 41 - Ruered
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark/Vattendrag
Beskrivning:
Utmed en liten bäck vid Ruered finns en betad björkhage med inslag av klibbal. I fuktiga
partier längs bäcken växer den för kommunen tämligen ovanliga arten vattenstånds i rikliga
bestånd (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 2
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 83. Nr 41, Ruered. Bilden visar en grov ek i anslutning till den så kallade “Knallestenen”. I
bakgrunden ses bäcken.
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Figur 84. Nr 41, Ruered. Bäckmiljön med omgivande al- och björksumpskog.
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Nr 42 - Ingelsbo
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Vid Ingelsbo finns ett område med igenväxande fuktängar, hagmarker, vassar, busksnår,
gamla diken och fuktig björksumpskog. Området är en igenväxningssuccession som kan
hysa förutsättningar för häckning och näringssök för många fågelarter. Lekande paddor
observerades den 27 april 2015 i den stora öppna våtmarken närmast väg 27. Centralt i
området ligger en blandlövhage med odlingsrösen och betade gruskullar. I hagmarken finns
tidigare fynd av backtimjan, Jungfru Marie nycklar, svinrot och slåttergubbe (Stenström,
2000). Utmed grusvägen öster om byggvaruhuset växer en rad med gamla askar. Bakom
byggvaruhuset finns en rullstensås med en nord-sydlig sträckning.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 85. Nr 42, Ingelsbo. Stor våtmark med öppen vattenspegel, på södra sidan av väg 27.
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Figur 86. Nr 42, Ingelsbo. I mitten på bilden ses två lekande paddor i den norra delen av den stora
våtmarken.

Figur 87. Nr 42, Ingelsbo. Betesmark med stenmur norr om byggvaruhuset.
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Nr 43 - Älmås
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Stort betat lövskogsområde som ingår i naturreservatet Älmås. Förekomst av ängsflora. Rik
förekomst av rödlistade lavar. Gården Älmås, som idag tjänstgör som friluftsgård, ligger i
sluttningen ner mot väg 27. Inom området finns ett stort och varierat lövskogsområde som i
huvudsak betas, men här finns även mer orörda rasbranter med bland annat asp. Gården
omges av en mosaik av öppna betes- och kulturmarker och odlingsrösen, hasselbuketter och
små dungar av ädla lövträd. Många av träden bär spår av hamling. Här finns mycket grova,
hamlade askar och lindar. Området är sannolikt Borås Stads mest värdefulla område med
hamlade grova ädellövträd. I de västra delarna finns en del betade björkhagepartier. Öppna
betade gläntor förekommer även i de centrala delarna. Ogödslad mark förekommer, med
arter som backtimjan, jungfrulin, darrgräs, slåttergubbe och svinrot (Stenström, 2000). Den
rika förekomsten av gamla och grova ädellövträd har gynnat den epifytiska lavfloran.
Området är en av kommunens intressantaste lavlokaler och har varit känd under relativt
lång tid. Här förekommer bland annat de rödlistade arterna blylav och almlav. Under 1930talet påträffades även vaxmossa och den sällsynta jättelaven. Även svampfloran är mycket
rik. Bland tidigare fynd av rödlistade arter finns bland annat lundvaxskivling, dystersopp,
kastanjesopp och violett fingersvamp (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 1.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Borås Stad, 2006.

Figur 88. Nr 43, Älmås. Betesmarker med grova hasselbuketter i naturreservatets västra del.
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Figur 89. Nr 43, Älmås. Lunglav (Lobaria pulmonaria) på gammal ask i naturreservatets sydöstra del.

Figur 90. Nr 43, Älmås. Gamla askar och andra ädellövträd längs grusvägen i reservatets södra del.
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Nr 44 - Lökared
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Strax intill vägen vid Lökared växer asp, björk och gran i en blockig sluttning med inslag av
ädla lövträd. På asparna har det vid tidigare inventering (Stenström, 2000) hittats den
hotade arten olivbrun gytterlav och vid husen i söder har laven liten blekspik hittats på
hamlade träd. Bild på objektet saknas.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.
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Nr 45 – Berget, Kakås och Stuvered
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Variationsrikt odlingslandskap med ogödslade hagmarker, stenmurar och hamlade
ädellövträd. Gårdarna Berget, Kakås och Stuvered ligger inom ett relativt begränsat område.
Jordtäcket i området är tunt och berget går ofta i dagen som enstaka hällar eller större
åkerholmar. Vid Kakås syns tydligt hur åkrarna fått anpassas till topografin där de slingrar
fram mellan åkerholmarna. Längs vägen vid Stuvered syns en välbetad ekkulle i en åker. Vid
Berget slås ett stort område kring den gamla ladugården med lie. Området efterbetas och
hyser en rik flora. Nedanstående artfynd hänvisar till Borås kommuns naturvårdsprogram
(2000). I slåtterängen och i betesmarker i närheten växer bland annat kattfot, granspira,
nattviol och darrgräs. Marken är stenig och hackslåttern bidrar i hög grad till att ge området
en ålderdomlig prägel. Hela miljön kring husen är intressant, med gamla körvägar, fägata,
hamlade askar och en stenmur på över fem meters bredd. Även vid de andra gårdarna ingår
hamlade askar och odlingsrösen i miljön. Runt gårdsbyggnaderna står grova ekar, askar och
lönnar, varav vissa bär spår av hamling. På träden växer lunglav och flera andra sällsynta
och rödlistade lavar. Vid samtliga tre gårdar finns hagmarker med fin flora. Backtimjan
förekommer i hagmarkerna vid Stuvered och vid Berget förekommer bland annat den i
Sverige sällsynta granspiran.
Naturvärdesklass:
Klass 2 (Berget) respektive klass 3 (Kakås och Stuvered)
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 91. Nr 45, Berget, Kakås och Stuvered. Betesmarker väster om gården vid Kakås, omgiven av
nyligen avverkad skogsmark.
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Figur 92. Nr 45, Berget, Kakås och Stuvered. Betesmarker söder om Stuvered.

Figur 93. Nr 45, Berget, Kakås och Stuvered. Bilden tagen söderut, ner mot gårdsmiljön vid Berget.
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Figur 94. Nr 45, Berget, Kakås och Stuvered. Hagmark med bland annat ek och björk, norr om gården
vid Berget.

Figur 95. Nr 45, Berget, Kakås och Stuvered. Stort inslag av stenmurar i anslutning till gårdsmiljön vid
Berget.
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Nr 46 – Stora Ramna
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand
Beskrivning:
Bäckravin längs Rosendalsbäcken med naturskog och rik flora. Söder om Målsryd porlar en
liten skogsbäck fram genom en djup ravin. Bäcken utgör ett av Häggåns källflöden. Öring
och brun groda observerades vid fältbesök den 27 april 2015. Västra kanten är brant, med
mossklädda klippblock. Nedanstående artfynd hänvisar till Borås kommuns
naturvårdsprogram (2000). Mossfloran är rik med flera lite mer krävande arter, som
rutbålmossa, kalklungmossa och platt fjädermossa. Rikligt med lågor och torrakor ger ett
intryck av orördhet. Utmed bäcken finns gransumpskog och flera källkärr där mineralrikt
grundvatten pressas fram. Här växer bland annat skogsbräsma och skärmstarr. På marken
växer täta mattor med skogsbingel, som stundom ersätts av springkorn och dvärghäxört. I
bäckkanten förekommer gullpudra och lundelm. Här och var utefter bergskanten växer
trolldruva. Den sydöstra delen av objektet har avverkats relativt nyligen.
Naturvärdesklass:
Klass 1
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 96. Nr 46, Stora Ramna. Bäcken fotograferad söderut. Nyckelbiotop på bäckens högra sida, på
vänstra sidan relativt nyligen avverkat.
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Nr 47 - Nygården
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Strax väster om Målsryd ligger ett av Borås Stads största lövskogsområden. Kärnområdet
utgörs av en stor bokskog öster om Nygården. Kring Råslätt omväxlar blandskogar och
mindre bok- och ädellövdungar med små öppna odlingsmarker. I södra delen av området
förekommer gråalskog. Bokskogen är gallrad och delvis iordningställd för promenader.
Nedanstående artfynd hänvisar till Borås kommuns naturvårdsprogram (2000). Bland
intressanta arter kan nämnas mindre flugsnappare, som häckade här under några år i
mitten på 1990-talet. I bokskogen växer också flera ovanliga svampar, bland annat
violfotskremla och borstskölding. På träden förekommer en del ovanliga lavar. I bokskogen
växer bland annat kupig skrynkellav, barkkornlav och rostfläck. Rikast lavvegetation
påträffas utmed en liten bäck. Här finns inslag av ask, lönn, ek, klibbal, rönn, björk och
hassel. På marken växer slidstarr, blåsippa, skogsbingel och rutbålmossa. På träden
förekommer flera sällsynta lavar varav några är rödlistade. Som exempel på arter som
förekommer här kan nämnas ädellav, pulverädellav, korallblylav och skinnlav. Strax väster
om bokskogen ligger en stor, öppen betesmark som inramas och genomkorsas av flera
stengärdesgårdar. Odlingsrösen förekommer också. Vid huset står hamlade askar på vilka
bland annat almlav och blek kraterlav förekommer.
Naturvärdesklass:
Klass 1.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 97. Nr 47, Nygården. Betesmark norr om Skår.
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Figur 98. Nr 47, Nygården. Gammal bokskog vid Råslätt.

Figur 99. Nr 47, Nygården. Betesmarker och gamla askar vid Nygården.
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Nr 48 - Germundared
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag
Beskrivning:
Från Målsryd och vidare förbi Germundared rinner en liten bäck som utgör tillflöde till
Lindåsabäcken. Utmed bäcken växer sumpskogar med björk, al och gran. Här växer rikliga
bestånd av kåltistel. Kåltisteln har ursprungligen planterats in och sprider sig nu kraftigt
längs bäcken (Stenström, 2000). Strax väster om gården Germundared finns en ekhage som
ligger i en sydsluttning och utgörs av en smal remsa mellan åker och väg. Bland växterna
finns arter som gynnas av ogödslade, välhävdade förhållanden, vid tidigare inventeringar
har det hittats slåttergubbe, svinrot och backtimjan (Stenström, 2000). Söder om gården
finns några övergivna reningsdammar. I dammarna häckar gräsänder och de öppna
vattenytorna drar till sig en hel del småfågel. I den västra dammen observerades en snok och
i den östra dammen grodyngel. Öring observerades i bäcken.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 100. Nr 48, Germundared. Den västra dammen, söder om Germundared. En snok observerades
vid fältbesöket den 27 april 2015.
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Figur 101. Nr 48, Germundared. Den östra dammen, söder om Germundared. Grodyngel
observerades vid fältbesöket den 27 april 2015.

Figur 102. Nr 48, Germundared. Bäcken öster om Germundared. Öring observerades vid fältbesöket
den 27 april 2015.
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Nr 49 - Lindåsabäcken
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag
Beskrivning:
I den branta sluttningen ner mot bäcken växer granskog med inslag av aspar. Flera torrträd
förekommer och vissa av granarna är grova. Bergväggar och mossiga klippblock förekommer
också. På grova granar har det vid tidigare inventeringar hittats kattfotslav, och på asp strax
intill vägen växer havstulpanlav, lunglav och grynlav (Stenström, 2000). Lindåsabäcken
rinner genom skogsmark från utloppet ur Lindåsasjön till odlingslandskapet vid Kovra. Här
byter den namn till Kovraån. I Lindåsabäcken finns mycket rika och livskraftiga bestånd av
flodpärlmussla. Det har bedömts vara det mest skyddsvärda beståndet av flodpärlmussla
söder om Dalälven. Flodpärlmusslorna i Lindåsabäcken är i huvudsak koncentrerade till två
delsträckor. Den ena sträckan ligger strax öster om Kovra, intill sammanflödet med
Skansabäcken. Den andra sträckan ligger i anslutning till Sävhult där vattendraget rinner
under väg 27. Däremellan finns ett område med mera lugnflytande vatten där botten i
huvudsak har olämplig beskaffenhet. En del musselförekomster finns även i Kovraån. De
goda bestånden av flodpärlmussla är en bra indikation på att vattenkvaliteten är god och
även andra naturvärden kan förkomma. Eftersom flodpärlmusslans larver lever på öring
förekommer självklart även denna. I vattendraget finns också en artrik bottenfauna med
inslag av ovanliga arter. Bland annat har forssländor av släktet Rithrogena påträffats. Dessa
är i övrigt endast kända från ett fåtal lokaler i landet. Bland kärlväxterna som påträffats
utmed Lindåsabäcken kan nämnas blåsippa, vätteros, springkorn och tätört. Vid den gamla
kvarnen vid utloppet ur Lindåsasjön häckar forsärla (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 1.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 103. Nr 49, Lindåsabäcken. Bilden tagen i den östra delen av naturreservatet.
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Nr 50 - Brämhult
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Brämhults kyrka och bygden runt omkring ligger högt med utsikt åt sydväst. Landskapet
innefattar ekhagar, björkhagar, stenmurar, öppna betesmarker och små körvägar. Utmed
landsvägen norr om kyrkan växer en rad med grova almar och kring gårdarna står alléer och
enstaka vårdträd. På dessa växer ovanliga mossor och lavar, bland annat den hotade
alléorangelaven (Stenström, 2000). Vid gården Sörbo finns en särskilt värdefull ekhage som
delvis är nyligen restaurerad (gallrad och röjd). Området har ett artrikt fågelliv med bland
annat dokumenterade observationer av fyra hackspettsarter och nötkråka. Vid fältbesöket
den 28 april 2015 observerades även tranor. Orkidén grönvit nattviol har hittats i rikligt
antal på gammal odlingsmark och gullpudra växer i en sumpskog. Utmed Sörbobäcken finns
en gransumpskog med kullfallna träd och rik mossvegetation och med inslag av arter som
signalerar höga naturvärden. Bland förekommande mossor kan nämnas mörk husmossa och
rutbålmossa. Objektet innehåller delobjekt som är utpekade av Skogsstyrelsen som
nyckelbiotoper och skogliga naturvärden.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 2015.

Figur 104. Nr 50, Brämhult. Betesmarker och stenmurar väster om Brämhults kyrka.

99

Figur 105. Nr 50, Brämhult. Nyligen restaurerad ekhage väster om gården Sörbo.
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Nr 51 – Råsseredsmossen och Hjortseredsmossen
Naturtyp:
Skog och träd/Våtmark
Beskrivning:
Mossar med pedagogiska och ornitologiska värden. Dessa båda mossar ligger strax intill
varandra cirka 3 kilometer nordost om Brämhult. Båda mossarna har utsatts för torvtäkt i
de södra delarna. Spåren av torvtäkt syns tydligt i form av diken samt långsträckta
vattenfyllda eller fuktiga gravar. I norra delen finns dock ganska stora öppna mosseplan
bevarade. Råsseredsmossen har en fin mosaik av tuvor, vattenfyllda höljor och långa
fuktstråk där vitag och storsileshår växer (Stenström, 2000). På de öppna mosseplanen
förekommer ljungpipare och ängspiplärka. Tjäder och trana förekommer i området.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 106. Nr 51, Råsseredsmossen och Hjortseredsmossen. Västra delen av Råsseredsmossen.
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Figur 107. Nr 51, Råsseredsmossen och Hjortseredsmossen. Spår av torvtäkt i den sydvästra delen
av Hjortseredsmossen.
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Nr 52 - Bräkesås
Naturtyp:
Äng och betesmark
Beskrivning:
Kulturlandskap med betesmarker, stenmurar och grövre ädellövträd. Grodrom observerades
i ett åkerdike väster om gården vid fältbesöket den 28 april 2015.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 108. Nr 52, Bräkesås. Ett flertal stenmurar finns i objektet.
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Figur 109. Nr 52, Bräkesås. Välhävdad betesmark vid Bräkesås som betas av lamadjur.

Figur 110. Nr 52, Bräkesås. Grodrom i åkerdike väster om Bräkesås den 28 april 2015.
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Nr 53 – Eskilsryd, Snökulla och Borhult
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Strax norr om lövskogen vid Borås skidstadium längs vägen mot Fristad utbreder sig ett
odlingslandskap med öppna åkrar och betesvallar omväxlande med lövdungar. Det
mosaikartade landskapet gynnar många fågelarter. Av särskilt intresse är området under
sträcktid i mars, april samt september, oktober. Under dessa tider syns ofta rovfåglar, gäss,
trastar och småfågelsflockar som drar förbi.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 111. Nr 53, Eskilsryd, Snökulla och Borhult. Betesmarker, stenmur och ädellövträd väster om
Borhult.
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Figur 112. Nr 53, Eskilsryd, Snökulla och Borhult. Allé med lönnar fotograferad österut mot gården
Eskilsryd.
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Nr 54 - Annelund
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Grova ädellövträd. Strax intill gården Annelund ligger en liten gödslad hagmark med glest
stående grova ädellövträd, bland annat ask och lönn. Lite längre söderut, i skogsbrynet
mellan skog och öppen mark, finns en nyligen restaurerad hagmark med ek, lönn och
mycket grova askar. På en av lönnarna har det vid tidigare inventering hittats rikligt med
lunglav och fällmossa (Stenström, 2000). Fältskiktet är örtrikt, med midsommarblomster
och grönvit nattviol. Området utgör ett delområde av område nr 53 Eskilsryd, Snökulla och
Borhult.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 113. Nr 54, Annelund. Restaurerad ekhage med ek, lönn och grova askar.
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Nr 55 - Ymergården
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
I omgivningarna kring friluftsgården finns lövskog och öppna betesmarker som bidrar till
att skapa en tilltalande miljö kring stadion och motionsspåren. Skogen utgörs till viss del av
yngre gallrad hedekskog, men i östsluttningen återfinns frodigare vegetation med äldre
mossbelupna ekar, hassel och en del ask. På askarna växer rikligt med korallblylav och på
vissa ekar påträffas svavelticka (Stenström, 2000). En hel del torrakor förekommer.
Fältskiktet är örtrikt med inslag av blåsippa, skogssallat och ormbär. Lövskogen
genomkorsas av ett stort antal motionsspår. Väster om stadion ligger en vacker öppen
hagmark med spridda björkar och ekar. Marken är välbetad av hästar och bitvis stenig.
Floran omfattar flera av de naturligt förekommande ängsväxterna och visar endast svaga
tecken på gödsling. Slåttergubbe har hittats vid tidigare inventering. I kanten av
betesmarken ligger en kreatursdamm. Ytterligare västerut växer en fin liten bokskog med
mossbelupna träd som står i en varierad och något kuperad terräng.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 114. Nr 55, Ymergården. Ek- och hassellund med stenmur öster om Ymergården.

108

Figur 115. Nr 55, Ymergården. Betesmark söder om Ymergården.
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Nr 56 – Lakakilen och Klämmabäcken
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag
Beskrivning:
Lilla och Stora Tosserydssjön är två mindre sjöar som ligger i skogsterrängen öster om
Sjöbo. Båda sjöarna omges av en smal bård med vass. Lilla Tosserydssjön är dessutom helt
omgiven av skogsmark och ger ett mer orört intryck än Stora Tosserydssjön, som även
omges av odlingsmarker. Från Lilla Tosserydssjön och åt sydväst löper en berg- och rasbrant
med stora mossbelupna klippblock och stenar, som även är utpekad som nyckelbiotop.
Genom skogsterrängen sydost om branten rinner Klämmabäcken. Bäcken avvattnar
Klämmamossen, en blöt sumpskog med gran, björk och klibbal. Utmed delar av loppet
porlar bäcken fram genom en gallrad, lättgången granskog. Där loppet blir lugnare slingrar
den fram med tydliga meanderslingor omgiven av fuktiga skogskärr och variationsrik
naturskog med björk, gran och rönn och klibbal i strandkanten. Bäckkanten är bevuxen med
fickpellia och rutbålmossa. Fältskiktet är tämligen artrikt med flera olika arter av
ormbunkar, bäckbräsma, korallrot och lundelm (artfynd hänvisar till Stenström, 2000).
Bäcken och dess omgivning har pekats ut som en viktig uppväxtmiljö för grodor.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 116. Nr 56, Lakakilen och Klämmabäcken. Klämmabäcken sydväst om Lilla Tosterydssjön.
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Figur 117. Nr 56, Lakakilen och Klämmabäcken. Nyckelbiotopen i bergbranten väster om Lilla
Tosterydssjön.

Figur 118. Nr 56, Lakakilen och Klämmabäcken. Lilla Tosterydssjön fotograferad västerut. I
bakgrunden bergbranten som utgör nyckelbiotop.
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Nr 57 - Rävsrydsskogen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Ravin med gammal granskog. I skogsterrängen mellan Tosserydssjöarna och Rävsryd finns
en del äldre barrskog. Särskilt intressant är en brant, blockig ravin med mycket grova
granar. I ravinens övre del finns träd med en brösthöjdsdiameter som överstiger två och en
halv meter. Skogen har bitvis naturskogskaraktär med mossbelupna lågor. I norr kantas
ravinen av ett brant klippstup. Marken täcks av en tät och tjock mossmatta med tämligen
vanliga arter, som till exempel stor kvastmossa, stor björnmossa, vågig sidenmossa och
kammossa. Strax under klippbranten växer signalarten rutbålmossa (Stenström, 2000). Den
största delen av objektet har skydd i form av skogligt biotopskydd.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 119. Nr 57, Rävsrydsskogen. Äldre granskog och rikligt med död ved är karaktäristiskt för
Rävserydsskogen.
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Nr 58 – Nyckelbiotop Svedjan
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Sumpskog längs liten bäck med klibbal och gran. Rikligt med död ved, stort inslag av
senvuxna träd och naturskogskaraktär.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1998-08-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 120. Nr 58, nyckelbiotop Svedjan. Sumpskog längs liten bäck i nyckelbiotopen vid Svedjan.
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Nr 59 - Aliedal
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Lövskog. Strax intill Knalleleden, norr om Kyperedsgården, ligger en torpruin i en liten
glänta. På andra sidan stigen växer björksumpsnår och sälgbuskage på torpets forna
odlingsmarker. Strax västerut ligger ett litet alkärr med inslag av gran och björk. Alarna är
ganska klena, men står på höga mossklädda socklar, vilket skapar en fin struktur. Området
har betydelse för den biologiska variationen i ett i övrigt barrskogsdominerat landskap.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 121. Nr 59, Aliedal. Äldre ädellövträd förekommer i anslutning till torpruinen.
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Nr 60 - Tokarpsberg
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Tokarpsberg är en bergklack som reser sig markant över Borås nordöstra delar. Berget utgör
en del av en stor ultrabasitklump. Tokarpsberget är bevuxet med tämligen mager blandskog
med tall, gran, asp och björk. Beståndet är delvis gallrat, men en viss trädslagsblandning och
åldersvariation samt inslag av lågor, block och klippväggar bidrar till skogens naturvärden.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 122. Nr 60, Tokarpsberg. Röjd, lövdominerad skog på den västra sidan av berget.
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Nr 61 - Ollonstupet
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Den lövskogsbevuxna bergsklacken Ollonstupet är belägen söder om Hultasjön och utgörs
av den basiska bergarten ultrabasit, som är sällsynt i Borås Stad. Den biologiskt rikaste
delen är en blockrik sluttning med framförallt hassel och ek strax sydväst om den numera
nedlagda skidbacken. Floran är rik, tydligt påverkad av de basiska bergarterna. Samtliga
nedanstående artfynd hänvisar till Borås kommuns naturvårdsprogram (2000). I fältskiktet
förekommer lundflora med arter som skavfräken, kransrams, blåsippa, ormbär, tandrot,
löktrav och vätteros. Bland mossor och svampar kan nämnas signalarterna rutbålmossa,
luktticka och stor aspticka. Mot sydväst ökar inslaget av gran. Dessa delar är trivialare, men
här finns ändå vissa intressanta kärlväxter, som till exempel trolldruva. På stenar och
stubbar växer den rödlistade skuggmossan. I området nordost om den före detta skidbacken
är floran trivialare med kruståtel och ängskovall. Mossfloran på klipporna hyser dock en del
något mer krävande arter, vilket vittnar om en annorlunda berggrund.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 123. Nr 61, Ollonstupet. Blandskog dominerad av ek, sydväst om den före detta slalombacken.
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Nr 62 - Kransån
Naturtyp:
Vattendrag/Limnisk strand/Skog och träd
Beskrivning:
Kransån rinner genom motionsområdet Kransmossen. Vattenkvaliteten är god och ån är en
bra reproduktionslokal för öring. Utmed de nedre delarna av loppet kantas stränderna av
fuktig alsumpskog med inslag av gråal. Längre uppströms omges vattendraget av barrskog,
för att ytterligare uppströms omges av igenväxande fuktängar. Utmed stränderna finns en
tämligen rik flora med arter som lundelm, springkorn och ängsruta. Bland mossorna i
strandkanten förekommer signalarten rutbålmossa tillsammans med den vanligare
fickpellian. Utmed ån finns också rikliga förekomster av den mindre vanliga videriskan.
Ovanstående artfynd hänvisar till Borås kommuns naturvårdsprogram (2000).
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 124. Nr 62, Kransån. Bild tagen i den norra delen av objektet.
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Nr 63 – Nyckelbiotop öster om Kransån
Naturtyp:
Skog och träd/Vattendrag
Beskrivning:
Variationsrik gransumpskog. Äldre granar och enstaka klibbal på sockel. Mindre delar
utgörs av talldominerad skog. I södra delen rinner en mindre bäck, här växer det enligt
Skogsstyrelsens inventering rikligt med missne.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1999-11-17 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 125. Nr 63, nyckelbiotop öster om Kransån. Bild från den norra delen av objektet.
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Nr 64 – Nyckelbiotop Slättholmen
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag
Beskrivning:
Gransumpskog längs bäck. Stort inslag av senvuxna träd och rikligt med död ved.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1999-11-21 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 126. Nr 64, nyckelbiotop Slättholmen. Bild från den västra delen av objektet.
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Nr 65 - Glafsered
Naturtyp:
Äng och betesmark/Skog och träd
Beskrivning:
Lövskogsrikt odlingslandskap. Vid Glafsered finns ett äldre odlingslandskap med lövdungar,
stengärdesgårdar och små åkermarker. I området finns en hagmark med solitära träd och
små dungar med ek och asp. I norra delen finns en gammal, välbevarad gårdsmiljö. Vid
huset finns en allé med hamlade askar. På träden växer bland annat lunglav och almlav. Det
östra objektet, strax öster om Glafsered, utgörs av ett bokbestånd helt omgivet av barrskog.
Bokskogen är tämligen gles och träden är medelgrova. Enstaka torrträd och lågor
förekommer. Nyckelbiotopen utgörs av en mycket stor, gammal och grov ask, som för länge
sedan har hamlats. I trädet finns stora håligheter med "trämjöl", så kallad mulm, som är
värdefullt för många ovanliga insekter. Stammen är täckt av mossor och lavar, bland annat
finns almlav och platt fjädermossa, som indikerar att naturvärdena är höga (Stenström,
2000).
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 127. Nr 65, Glafsered. Gammal ask, stenmurar och äldre kulturlandskap utgör naturvärden i
Glafsered.
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Figur 128. Nr 65, Glafsered. Hamlade askar i allé längs vägen förbi gårdsmiljön.
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Nr 66 - Tubbared nord
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Liten ädellövskog med intressant lavflora. På en liten kulle strax öster om Tubbared växer en
lövdunge med ädla lövträd, asp och hassel. Objektet är en igenvuxen gammal hagmark med
enstaka grova bokar och lönnar. I området finns det mycket död ved i hasselbuketterna samt
några enstaka asplågor och grova högstubbar av bok. Objektet hyser en rik lavflora, bland
annat växer skrovellav på en asp i sydvästra delen av beståndet, dessutom finns gelélavar,
lunglav och korallblylav. Större delen av objektet är klassat som nyckelbiotop.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1995-07-26 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 129. Nr 66, Tubbared nord. Äldre hasselbuketter och stenmur i den igenvuxna hagmarken.
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Figur 130. Nr 66, Tubbared nord. Lunglav (Lobaria pulmonaria), en av Sveriges främsta signalarter för
att indikera skogar med höga naturvärden.
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Nr 67 – Tubbared syd
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Gammal ädellövhagmark där flera av ekarna är senvuxna. Området hyser en fin lavflora med
fynd av bland annat almlav, lunglav, fällmossa, korallav, traslav, platt fjädermossa, bårdlav,
korallblylav och grynig filtlav (enligt Skogsstyrelsens inventering). Större delen av objektet
är klassat som nyckelbiotop.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1995-07-26 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 131. Nr 67, Tubbared syd. Liksom i det närbelägna objektet nr 66, Tubbared nord, förekommer
lunglav.

124

Figur 132. Nr 67, Tubbared syd. Objektet är i en fas av igenväxning, med ung gran på väg in bland
ekarna.
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Nr 68 - Lindås
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Lindås ligger vackert vid Lindåsasjöns södra strand. Gården omges av små åkermarker och
lövdungar med inslag av bland annat grova lönnar, ek och asp. På träden växer bland annat
lunglav och fällmossa. Den östra delen av objektet är utpekad som nyckelbiotop.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1995-08-07 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 133. Nr 68, Lindås. Lunglav (mycket god signalart för höga naturvärden) observerades på flera
träd.
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Figur 134. Nr 68, Lindås. Betesmarker med ädellövträd i den västra delen av objektet.
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Nr 69 - Tränghult
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Odlingslandskap med gamla hamlade ädellövträd. Runt gården Tränghult är marken stenig
och sluttar ner mot Lindåsasjön. Omgivningarna består av lövdungar och betesmarker med
ek och andra ädellövträd. I lövskogen och betesmarkerna finns gamla, hamlade askar och
almar som ett minne från en svunnen tid då denna typ av träd fanns i stor mängd på de
flesta gårdar. På en del av träden finns en intressant lavflora med inslag av arter som almlav,
kupig skrynkellav och lunglav (Skogsstyrelsens inventering). Markerna betas idag av häst.
Fastighetsägaren har röjt och gallrat för att gynna ädellövträden. Enligt uppgift från
fastighetsägaren förekommer större vattensalamander i en av de anlagda viltdammarna vid
gården. En del av objektet är klassat som nyckelbiotop, och en del är klassat som skogligt
naturvärde.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1995-08-07 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 135. Nr 69, Tränghult. Hästbetade marker med äldre ädellövträd på östra stranden av
Lindåsasjön.
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Figur 136. Nr 69, Tränghult. En grov alm som skyddats från barkskador från hästarna med hjälp av
galler.
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Nr 70 - Målsryd
Naturtyp:
Skog och träd/Vattendrag
Beskrivning:
I och omkring Målsryds samhälle finns ett antal lövbestånd med stort inslag av bok. De
flesta är tämligen små och ligger insprängda mellan husen.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 137. Nr 70, Målsryd. Äldre bokskog med mindre bäck, i den östra delen av Målsryds samhälle.

130

Figur 138. Nr 70, Målsryd. Äldre bokskog med inslag av döda träd i den västra delen av Målsryds
samhälle.
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Nr 71 - Slätthult
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Ek- och bokskog med rik flora och naturskogskvaliteter. Strax intill vägen nordost om
Målsryd växer en tämligen stor ek- och bokskog. Den ligger i en sydostsluttning, har inslag
av mindre branter och är varierad, med både glesare avsnitt med ek och björk och tätare
hasselbestånd. Skogen är svagt betad. Grova bokar, torrträd och enstaka lågor förekommer.
På marken växer skogssallat, lundelm, vispstarr och skogsbingel, vilket vittnar om lite rikare
markförhållanden. Även kransrams, ormbär och lundstarr förekommer. Bland epifyter finns
notering om laven rostfläck (Stenström, 2000). Blåsippa (fridlyst) noterades på flera platser
i objektet den 12 maj 2015. I nordöstra delen av området finns ett litet källkärr vid
sluttningens fot. En del av objektet är klassat som nyckelbiotop, och en del är klassat som
skogligt naturvärde.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1995-07-25 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 139. Nr 71, Slätthult. Betespåverkad, halvöppen ek- och bokskog dominerar objektet.
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Figur 140. Nr 71, Slätthult. Blåsippa (fridlyst) observerades den 12 maj 2015 i relativt stort antal.
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Nr 72 - Rosendalsbäcken
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand/Vattendrag
Beskrivning:
Utmed den lilla Rosendalsbäcken växer en fuktig sumpskog med björk, klibbal och gråal,
som sannolikt vuxit upp på gammal kulturmark. Den centrala delen av området är torrare
och utgörs delvis av en öppen betesmark. Här växer, enligt Skogsstyrelsens inventering,
bland annat svinrot.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 2005-07-22 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 141. Nr 72, Rosendalsbäcken. I den sydvästra delen av objektet växer sumpskog runt
Rosendalsbäcken.
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Figur 142. Nr 72, Rosendalsbäcken. Den nordöstra delen av objektet utgörs av betesmark.
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Nr 73 - Tjärnsjö
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Bokskog med inslag av äldre bokar. Tjärnsjö ligger omgivet av skog, strax öster om Målsryd.
Här ligger några bokbestånd i anslutning till husen och insprängda i granskogen. Det norra,
mindre delobjektet utgörs delvis av alsumpskog.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 143. Nr 73, Tjärnsjö. Äldre bokskog runt husen vid Tjärnsjö.
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Figur 144. Nr 73, Tjärnsjö. Det norra delobjektet utgörs delvis av alsumpskog.
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Nr 74 – Senåsa Skäftingsbacka
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Utmed vägen mellan Dalsjöfors och Gånghester utbreder sig ett odlingslandskap med stora
lövskogar. Det rör sig i de flesta fall om relativt unga fuktiga björk- och alskogar som vuxit
upp på gammal åker och ängsmark. Vissa av bestånden betas och i några fall ligger
betesmarker med solitära träd i direkt anslutning. Den stora lövskogsarealen gör att
området har värde ur naturvårdsynpunkt även om många enskilda bestånd är tämligen
triviala. Vid Skäftingsbacka står en allé med grova, hamlade askar utmed vägen upp till
gården. En del av det nordligaste delobjektet som utgörs av naturskogsartad, försumpad
lövskog med örtrikt bäckdråg, är klassad som nyckelbiotop. Väster om nyckelbiotopen ligger
en lövskogslund som är klassad som skogligt naturvärde.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1998-04-20 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 145. Nr 74, Senåsa Skäftingsbacka. Allé med hamlade askar längs infartsvägen mot gården
Skäftingsbacka.
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Figur 146. Nr 74, Senåsa Skäftingsbacka. Nyckelbiotopen i det norra delobjektet utgörs av en
lövsumpskog.
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Nr 75 - Hjortryd
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Strax väster om Dalsjöfors samhälle utbreder sig ett större lövskogsområde. Närmast
samhället ligger en gles varierad ekskog med en del grova träd. Fuktdråg och rikare hässlen
ingår. I sydväst övergår skogen i granskog. På ekarna växer laven rostfläck och på några
aspar förekommer korallblylav och ädellav. I fältskiktet växer ängskovall, gullris och
liljekonvalj. Dessutom förekommer hässlebrodd sällsynt. I öppna gläntor på åsen växer
ängsväxterna svinrot och ängshavre (Stenström, 2000). Vid hembygdsgården finns inslag av
hamlade askar. I sluttningen nedanför växer lövskogar med stort inslag av ädla lövträd.
Strax öster om järnvägen löper en långsträckt och välbevarad rullstensås. Åsen börjar i
sydväst på den lilla Söckemossen. Även mossen är av visst geologiskt intresse, eftersom den
utgör vattendelaren för Toarpsissjöns avrinning. En del av den östra delen är utpekat som
nyckelbiotop. Nyckelbiotopen utgörs av naturskogsartad ädellövskog med inslag av gamla
grova ädellövträd, underväxt av hassel och död ved i form av bland annat grova lågor.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens
pärlor”).

Figur 147. Nr 75, Hjortryd. Äldre bokskog i den nordvästra delen av objektet.
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Figur 148. Nr 75, Hjortryd. Nyckelbiotopen utgörs av naturskogsartad ädellövskog med inslag av
gamla grova ädellövträd, underväxt av hassel och död ved i form av bland annat grova lågor.
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Nr 76 - Långhult
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Långhult är beläget på de skogsklädda höjderna nordöst om Gånghester. Runt husen står ett
antal grova, hamlade askar och lönnar. Väster om gårdsmiljön utbreder sig ett varierat
beteslandskap med gamla åkertegar, stenmurar och trädridåer. Fläckvis förekommer partier
med ogödslad mark där det växer svinrot, darrgräs, ormrot och smörbollar. I sluttningen
öster om huset står en bokskog med stort inslag av lågor och grova ekar och bokar. Bokarna
är bevuxna med rika bestånd av signalarten kupig skrynkellav. Exempel på andra ovanliga
lavar som förekommer i bokskogen och på de hamlade träden runt huset är lunglav, almlav,
gulnål, luddlav och kornig nållav. Utmed källdrag i skogen förekommer häxört (Stenström,
2000). En del av objektet är utpekats som nyckelbiotop och är även skyddat som skogligt
biotopskyddsområde.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1996-10-31 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 149. Nr 76, Långhult. Delar av betesmarken samt lövskogen till höger utgör
biotopskyddsområde.
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Figur 150. Nr 76, Långhult. Inom biotopskyddsområdet observerades lunglav på ek.

Figur 151. Nr 76, Långhult. Äldre bokskog som betas, belägen norr om gården.
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Nr 77 – Värslebacken och Ryd
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Värslebacken och Ryd ligger utmed vägen mot Långhult på höjderna norr om Gånghester.
Kring husen finns kulturmarker med stenmurar, lövdungar, hamlade träd och kultiverade
betesmarker. I en askallé vid Värslebacken växer lunglav och grynig filtlav. Vid Ryd finns en
större lövskog, utpekad som nyckelbiotop, med ek och hassel, förekomst av blåsippa, grynig
filtlav och lunglav (artfynd hänvisar till Skogsstyrelsens inventering).
Naturvärdesklass:
Klass 3. Klass 2 gäller för nyckelbiotopen.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1996-11-01 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 152. Nr 77, Värslebacken och Ryd. Allé med hamlade askar, norr om husen vid Värslebacken.
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Figur 153. Nr 77, Värslebacken och Ryd. Stor stenmur i gränsen mellan öppen betesmark och
lövskogslunden som utgör nyckelbiotop vid Ryd.

Figur 154. Nr 77, Värslebacken och Ryd. Ekdominerad lövskogslund vid Ryd, utpekad som
nyckelbiotop.
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Nr 78 - Bygd
Naturtyp:
Skog och träd/Äng och betesmark
Beskrivning:
Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap med inslag av bokskog. Kring gårdarna i Bygd
utbreder sig ett kulturlandskap med små ekhagar, stengärdesgårdar, odlingslyckor och
hamlade träd. Den småkuperade terrängen bidrar till att ge odlingslandskapet dess karaktär.
På höjderna vid Kulla växer två större gallrade bokbestånd.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 155. Nr 78, Bygd. Allé med ädellövträd i objektets centrala del.
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Figur 156. Nr 78, Bygd. Äldre betesmarker med stenmurar och äldre ädellövträd utgör de främsta
naturvärdena.
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Nr 79 – Viareds flygplats
Naturtyp:
Infrastruktur och bebyggd mark/Skog och träd
Beskrivning:
Vid Viareds gamla flygplats finns en stor gräsbevuxen yta som hålls öppen som
landningsbana. Det hedartade området är en gynnsam födosökslokal för många fågelarter
som stannar till här och provianterar under höst- och vårsträcket. Området utnyttjas också
som häcklokal av bland annat ljungpipare, enkelbeckasin och tofsvipa. Vid fältbesöket den
19 maj 2015 observerades bland annat sånglärka och tofsvipa. I sluttningarna ner mot väg
40 växer en del grova ekar och bokar. Området är beläget på den så kallade
Viaredsdrumlinen. Det är en av de största drumlinerna i kommunen. Den är dock inte så
tydlig, då den är relativt flack. Landskapet har dessutom i hög grad tagits i anspråk av
exploateringsintressen.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 157. Nr 79, Viareds flygplats. Hedartad vegetation i den norra delen av flygplatsområdet.
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Nr 80 - Kvarnsjön
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand
Beskrivning:
Kring Kvarnsjön och Kvarnbäcken finns ett biologiskt rikt område helt omgärdat av vägar,
industrier och järnvägar. I busksnår och på fuktiga högörtsängar kring sjön finns ett rikt
fågelliv med tidigare noteringar om bland annat sävsångare, rörsångare, sävsparv,
näktergal, tofsvipa och enkelbeckasin. Väster om Kvarnsjön slingrar ån sig fram i krokiga
meanderbågar och flera avsnörda korvsjöar syns som rester av ett tidigare lopp. Längs
stränderna och i omgivningarna växer fuktig al- och björksumpskog. Strandbrinkarna är
höga med knotiga alrötter. I fältskiktet växer ormbunkar omväxlande med högvuxen
örtvegetation. I alsumpskogen, som även utgör nyckelbiotop, finns noterad förekomst av
mindre hackspett. Alsumpskogen har riklig tillgång på högstubbar av al, vilka utgör lämpliga
häckningsträd för bland annat mindre hackspett.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1998-10-01 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 158. Nr 80, Kvarnsjön. Kvarnbäcken med omgivande alskog utgör lämplig biotop för bland annat
mindre hackspett.
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Nr 81 – Pickesjön och Picke
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand
Beskrivning:
Pickesjön ligger strax öster om Viared. De omgivande barrskogarna genomkorsas av ett stort
antal mindre grusvägar som utnyttjas för promenader och cykelturer. Sjön är ett välutnyttjat
utflyktsmål. Vid dämmet i den nordöstra änden finns parkeringsplats och informationstavla.
Stränderna är steniga, på flera ställen med klipphällar som går ner i vattnet. Fiskfaunan
utgörs av mört, abborre och gädda. Storlom har häckat i sjön under många år. Vid
fältbesöket den 20 maj 2015 observerades en storlom i sjön, vilket gör att storlom med stor
sannolikhet häckar i sjön även år 2015. Invid dämmet vid Pickesjöns nordöstra ända växer
en liten dunge med grova bokar. Det finns uppgifter om att mindre flugsnappare noterats i
området. Blåsippa (fridlyst) och idegran (fridlyst) observerades i norra änden av sjön. På
sjöns östra sida finns två områden med äldre barrskog som pekats ut av Skogsstyrelsen som
skogliga naturvärden. Dessa domineras av äldre granar, med visst inslag av bland annat bok.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1998-11-01 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 159. Nr 81, Pickesjön och Picke. Dämmet i Pickesjöns nordöstra del. I bakgrunden bokskog med
en del grova träd.
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Nr 82 - Byttorp
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Strax söder om sjukhemmet vid Byttorp ligger ett sammanhängande område med blandad
skogsvegetation. I västra delen finns en alsumpskog med grova alar. Bland mindre vanliga
kärlväxter som förekommer i området kan nämnas bergkårel, knytling och lundkardborre
(Stenström, 2000). Utmed bäcken finns alsumpskog, små kärr och fuktiga, igenväxande
ängsmarker, dungar och lövsnår av betydelse för fågellivet.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 160. Nr 82, Byttorp. Grov klibbal längs bäcken i objektets östra del.
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Nr 83 – Ramnaparken och Ramnasjön
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand
Beskrivning:
Ramnaparken är en liten friluftspark inne i Borås stad. Den skogsklädda bergssluttningen
norr om sjön är bevuxen med glest ställda ekar, björkar och tallar. Utmed sjöns kant växer
en del klibbal. Delar av skogen har röjts i buskskiktet. I parken har en del ovanliga svampar
påträffats (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 161. Nr 83, Ramnaparken och Ramnasjön. I stora delar av skogen har buskskiktet röjts bort för
att underlätta för frisbee-golf.
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Nr 84 – Nyckelbiotop söder om Tullen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Naturskogsartad barrskog i branter. Rikligt med död ved i form av lågor och torrträd. I östra
delen blandsumpskog, påverkad av dikning.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1998-11-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 162. Nr 84, nyckelbiotop söder om Tullen. Bild från den östra delen av objektet.
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Nr 85 - Druvefors
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Bokskog i bostadsområde. Invid hyreshus och villor vid Druvefors ligger en liten bokskog.
Träden är tämligen grova men beståndet är artfattigt och har främst betydelse för
närrekreation.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 163. Nr 85, Druvefors. Stora delar av bokskogen har ett mycket begränsat buskskikt.
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Nr 86 - Fredriksborg
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Blandskog belägen mellan järnvägen och villabebyggelse vid Fredriksborg. I beståndet växer
tall, asp och björk, med inslag av ädla lövträd. Tätt buskskikt med bland annat hassel, hägg
och rönn. Lite äldre asp och tätt buskskikt gynnar fågelfaunan.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 164. Nr 86, Fredriksborg. Stort inslag av asp och ett välutvecklat buskskikt är positivt för
fågellivet.
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Nr 87 – Sankt Sigfrids griftegård
Naturtyp:
Park och trädgård/Skog och träd
Beskrivning:
Mellan gravar och gångvägar på kyrkogården finns en del mer eller mindre naturliga
skogsbestånd. I sluttningen ner mot Viskan växer glest stående björkar, ekar, tallar och
klibbal. I en blockig slänt finns hasselbuskage, alm och lönn. Kransrams har hittats vid
tidigare inventeringar (Stenström,2000).
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 165. Nr 87, Sankt Sigfrids griftegård. Kyrkogårdens nordvästra del är glest trädbevuxen.
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Figur 166. Nr 87, Sankt Sigfrids griftegård. Närmast Viskan växer en del grövre klibbal och enstaka
högstubbar förekommer.
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Nr 88 – Barrskogar Gässlösa
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Kullar med barrdominerad, äldre skog, belägna i anslutning till djursjukhuset och
reningsverket vid Gässlösa. Kuperad terräng med inslag av lodräta bergytor. Äldre gran- och
tallskog och bitvis gott om liggande död ved i form av vindfällda granar. Det förekommer
även fuktiga partier med lövsumpskog, och även rikare markförhållanden med inslag av
ädellövträd (framförallt bok) och förekomst av blåsippa (fridlyst).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1999-04-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 167. Nr 88, barrskogar Gässlösa. Brant med äldre granskog och en del död ved, belägen öster
om djursjukhuset.
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Nr 89 - Annelundsparken
Naturtyp:
Park och trädgård/Skog och träd
Beskrivning:
Annelundsparken är ett välbesökt promenadområde i stadens centrala delar. Parken är i
huvudsak skogsbevuxen, men den genomkorsas av stigar och promenadvägar och här finns
även en lekplats, gräsmattor och blomsterarrangemang. Tall, bok och hassel är dominerande
trädslag. I parken finns även en del ovanliga svampar som indikerar högre naturvärden,
bland annat grovticka, jätteticka och kruskantarell (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 168. Nr 89, Annelundsparken. Grövre ädellövträd, hassel och planterade buskar i parkens norra
del.
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Nr 90 - Hässleholmssjöarna
Naturtyp:
Limnisk strand/Skog och träd
Beskrivning:
Hässleholmssjöarna ligger i nära anslutning till sjukhusområdet. Sjöarna omges av en
vassbård och i omgivningarna växer lövskog. I sjukhusområdet väster om sjöarna ligger flera
små lövdungar insprängda. Huvudsakligen dominerar ek och björk, men här finns också
rikare bestånd med bland annat lönn och hassel.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 169. Nr 90, Hässleholmssjöarna. Klibbalskog i strandkanten på den östra sjön.
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Nr 91 - Västergårdshagen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Mindre lövskogsområde i anslutning till bebyggelsen i Trandared. Här finns en del relativt
ung lövskog med sälg och asp och ett delvis äldre lövbestånd med ek och björk. En del av
området utgörs av en hästbetad ekhage.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 170. Nr 91, Västergårdshagen. En mindre del av objektet utgörs av en betad hästhage med en
stenmur i den norra kanten.
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Nr 92 - Hedvigsborgsmossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Söder om bostadsområdet Hedvigsborg ligger en liten mosse. Västra delen är relativt torr
och domineras av klockljung. I laggzonen förekommer myrlilja. I den östra delen finns en
mosaik av tuvor och mycket blöta höljor. På tuvorna växer rikligt med vitag och i höljorna
växer småsileshår och rundsileshår. På älgspillning påträffades den tämligen ovanliga
komossan. I anslutning till mossen förekommer också korallrot (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 171. Nr 92, Hedvigsborgsmossen. Mossens centrala del med enstaka klena tallar.
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Nr 93 – Nyckelbiotop sydväst om Hedvigsborgsmossen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Lövskog uppkommen efter brand. Inslag av grov tall och löv med spår av brand. Yngre granoch triviallövskog dominerar större delen av objektet.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1999-11-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 172. Nr 93, nyckelbiotop sydväst om Hedvigsborgsmossen. Relativt ung björk- och granskog
dominerar större delen av objektet.
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Nr 94 - Centrallasarettet
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Mellan Centrallasarettet och Vårdskolan ligger en bergknalle bevuxen med grovstammig
tallskog. Inslaget av hassel är stort och utmed sluttningen finns partier med rena hässlen.
Även i den närliggande Björkängsparken finns en fin tall- och hasselskog.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 173. Nr 94, Centrallasarettet. Gammal stenmur indikerar att området utgör före detta kulturmark.
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Figur 174. Nr 94, Centrallasarettet. Grövre tall och hasselbuketter förekommer i flera skogspartier runt
Centrallasarettet.
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Nr 95 - Karpdammen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Karpdammen är en liten näringsrik damm som ligger strax väster om Vårdskolan. Öster om
dammen dominerar tall och hassel. En mindre dunge med grövre bok finns i dammens
södra del. Flera arter av näckrosor förekommer i dammen.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 175. Nr 95, Karpdammen. Dammen fotograferad från öster.

166

Nr 96 - Hässleholmen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Utmed väg 40 vid östra utfarten från Borås ligger två lövbestånd med bland annat björk, ek,
hassel och klibbal. Ursprungligen har de hängt samman med lövskogen vid Ollonstupet men
har numera splittrats upp av vägar och bebyggelse. Det norra delområdet är ett populärt
rekreationsområde med stigar och delvis röjt buskskikt. Delområdet på den södra sidan av
väg 40 har tätt buskskikt, en del död ved och en mindre bäck, omgiven av alskog.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 176. Nr 96, Hässleholmen. Det norra delområdet är ett populärt rekreationsområde med stigar
och delvis röjt buskskikt.
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Figur 177. Nr 96, Hässleholmen. I delområdet på den södra sidan av väg 40 finns en mindre bäck
med omgivande klibbalskog.
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Nr 97 - Sörmarken
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Ett smalt lövskogsbestånd som ligger inklämt mellan villabebyggelse och industrier. I
huvudsak växer här sälg och björk, med inslag av ek, asp, hassel och rönn. Gamla stenmurar
finns i området, vilket indikerar att det är före detta kulturmark. Området har betydelse för
närmiljön men bedömdes ha begränsade naturvärden.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 178. Nr 97, Sörmarken. I skogen finns gamla stenmurar, vilket indikerar att det är före detta
kulturmark.

169

Nr 98 - Hybergsvägen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Utmed Hybergsvägen norr om Hässleholmen ligger en blandlövskog utmed en liten bäck.
Fältskiktet är högvuxet med älggräs, kirskål och kärrfibbla. En cykelväg går utmed ena
kanten.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 179. Nr 98, Hybergsvägen. Klibbalskog i objektets centrala del.
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Nr 99 – Erikslund-Sjöbo
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Utmed järnvägen norrut från Borås växer en del mindre lövträdsbestånd i anslutning till
bostadsområden. Även om björk och klibbal dominerar är bestånden ganska variationsrika
med inslag av hassel, bok och ädla lövträd. Skogen utgörs av före detta kulturmark och har
relativt näringsrika markförhållanden med förekomst av blåsippa (fridlyst).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 180. Nr 99, Erikslund-Sjöbo. Gammal stenmur indikerar att det är före detta kulturmark.
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Nr 100 - Getängen
Naturtyp:
Infrastruktur och bebyggd mark/Skog och träd/Limnisk strand
Beskrivning:
Getängen ligger utmed Viskan i Borås västra delar. Relativt rikt fågelliv trots att stora delar
av området utgörs av industrimark. Fågelarter som häckar i området är stenskvätta, fasan,
fiskmås, strandskata, hussvala, buskskvätta, mindre strandpipare och svart rödstjärt.
Tidigare har även noterats gulärla, skogssnäppa, tofsvipa och grönbena, men det är oklart
om de finns kvar. Förutom fågellivet kan nämnas att även många växter förekommer i
området. Det rör sig främst om trädgårdsrymlingar och kulturväxter som här kan sprida sig;
exempel är äkta vallört, myskmalva, vårtörel och nattljus. Artfynden ovan hänvisar till
Stenström (2000).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 181. Nr 100, Getängen. Områdets östra gräns utgörs av stranden mot Viskan.

172

Nr 101 - Hestra
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
I anslutning till sjukhemmet vid Hestra finns ett större välgallrat ekbestånd. Skogen utgör
en naturlig fortsättning på Rya åsars lövskogar och har i stora drag en karaktär som liknar
närliggande Rya åsars, men är något hårdare gallrat och skött. Gamla stenmurar
förekommer, ett tecken på att det handlar om kulturmark. Äldre, knotiga ekar förekommer i
vissa delar av objektet.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 182. Nr 101, Hestra. Äldre ekar och välutvecklat buskskikt är typiskt för området.
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Nr 102 - Ryssbybäcken
Naturtyp:
Skog och träd/Limnisk strand
Beskrivning:
Ryssbybäcken är en liten skogsbäck som rinner från Kvarnsjön norr om Ekås till sjön med
samma namn vid Viared. Vattendraget rinner i huvudsak genom skogsmark och kantas på
en del ställen av små kärr. En hel del hyggen förekommer i omgivningarna. Bäcken är delvis
rensad från sten och uträtad. Enligt uppgift förekommer öring i bäcken (Stenström, 2000).
Objektet har en utsträckning som delvis går utanför utredningsområdet.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 183. Nr 102, Ryssbybäcken. Bäcken är tydligt påverkad av rätning och rensning av sten.
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Nr 103 - Nordlid
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Vid Nordlid finns lövskog utmed vägens (gamla riksväg 40) nordvästra sida. De utgörs av
blandlövsbestånd som sannolikt betats för några tiotal år sedan. I fältskiktet växer bland
annat liljekonvalj och i gläntor förekommer smörboll och stenmåra. Även barrskogen mellan
lövskogen och Falskogs mosse är av intresse. I bäckarna har mycket höga pH-värden
uppmätts. Barrskogen har stort inslag av hassel, olvon och annat löv. Marken är tydligt
kalkpåverkad och här finns dokumenterade förekomster av trolldruva, knagglestarr och
blåsippa (artfynd hänvisar till Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 184. Nr 103, Nordlid. Bild från objektets centrala del.
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Nr 104 - Häljared
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Runt Häljared finns ett varierat lövskogsrikt odlingslandskap. Där finns stora betade
lövskogar omväxlat med öppna betesmarker och små åkermarker. Det är ett vidsträckt
område som endast till en mindre del ligger inom utredningsområdet. Den del som ligger
inom utredningsområdet bedömdes som naturvärdesklass 2, medan hela objektet har
tilldelats naturvärdesklass 1 i Borås kommuns naturvårdsprogram (Stenström, 2000). En
del av objektet utgörs av en lövängsrest som är utpekad som nyckelbiotop.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1996-11-04.

Figur 185. Nr 104,Häljared. Vidkroniga ekar och betesmark.
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Nr 105 – Nyckelbiotop norr om Häljared
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Objektet har avverkats för knappt tio år sedan (efter nyckelbiotopsinventeringen) och har nu
inga särskilda naturvärden.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 2004-06-03 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 186. Nr 105, nyckelbiotop norr om Häljared. Bäcken omges nu av ungskog.
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Nr 106 – Blandsumpskog Mossen
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Blandsumpskog i sluttning. En mindre del av objektet är klassat som nyckelbiotop.
Grandominerat med inslag av klibbal. Beläget i nedre delen av en lång sluttning. Rikligt med
stormfällda granar av olika ålder, några mycket gamla. Naturvärdet består främst av död ved
i olika nedbrytningsstadier.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1996-11-11 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 187. Nr 106, blandsumpskog Mossen. Sumpskog runt mindre bäck.
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Nr 107 – Sumpskog Lared
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Grandominerad blandsumpskog med relativt riklig förekomst av död ved. Utpekat som
skogligt naturvärde av Skogsstyrelsen.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Skogsstyrelsen 1996-11-15 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 188. Nr 107, Sumpskog Lared. Grandominerad sumpskog med relativt rikligt med död ved.
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Nr 108 – Alsumpskog Forsa
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Längs Sörån i höjd med Forsa passerar ån genom ett större område med lövsumpskog.
Längst i öster av detta område finns en avsnörd större åslinga med en gammal
erosionsbrant. Objektet utgörs av alsumpskog av varierad ålder. Närmast Sörån växer äldre
klibbalar
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Bollebygds kommun, 2010.

Figur 189. Nr 108, alsumpskog Forsa. Äldre klibbal förekommer rikligt i objektet.
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Nr 109 – Rännekulla, Hjältagården och Knektås
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Kring Rännekulla, Hjältagården och Knektås finns ett småskaligt odlingslandskap med
stenmurar, öppna åkerlyckor och lövskog. Huvuddelen av ängsmarkerna har vuxit igen till
lummiga lövlundar med hassel, alm, ask och ek. Åker och vall hålls dock öppna och visst
bete förekommer i lövskog och hagmark. Vid Källäng finns en nyligen röjd ekhage med
dokumenterade fynd av den hävdgynnade kärlväxten slåttergubbe. Utmed vägen vid
Rännekulla finns en betesmark som är en mosaik av öppna ytor och lövdungar med
ädellövträd och hassel. I sluttningen nedanför Källäng växer en örtrik ängsgranskog.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 190. Nr 109, Rännekulla, Hjältagården och Knektås. På bilden ses vidkroniga ekar, betesmarker
och en stenmur. I ekbestånden pågick gallring, vilket är gynnsamt för ekarna.
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Nr 110 – Bräkesås
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Väster om Eskilsryd finns en blandlövskog som omges av barrskogar. Björk dominerar
tillsammans med gran och klibbal. Det finns gott om lågor av både björk och gran. Marken
är fuktig och ett bäckdråg rinner genom området. I den västra delen finns en liten brant med
lodytor och block. Stenmurar och rester av ett gammalt torp vittnar om att det rör sig om
gamla kulturmarker. Objektet är utpekat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen, 1996-12-04 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 191. Nr 110, Bräkesås. På bilden ses bäckdråget med omgivande klibbal, björk och gran.
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Nr 111 – Hjortsered
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
I skogsmarken på Hökåsens nordsluttning finns en liten glänta med husgrunder. I en
gammal källare förekommer den speciella mossan lysmossa.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 192. Nr 111, Hjorsered. Bilden visar gläntan med husgrunder.

183

Nr 112 – Brämhult
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Ett äldre barrskogsbestånd innefattande en skogsbevuxen åsrygg där tallen dominerar.
Äldre tallar, stora granar med långt nerhängande grenkappor, grova lågor och lavklädda
berghällar ger området ett orört och vildmarksliknade intryck. Omgivningarna har huggits
ganska hårt och andelen ungskogar är stor. Skogsbeståndet har därför betydelse som tillflykt
för arter som kräver mer orörda förhållanden. Objektet har även naturvårdsavtal (enligt info
på Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 193. Nr 112, Brämhult. Naturskogsartad barrskog mer relativt rikligt med död ved.
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Nr 113 – Storemossen
Naturtyp:
Skog och träd/Myr
Beskrivning:
Öppen mosse och sumpskog. Svagt välvd mosse som ligger i de höglänta områdena mellan
Ryd och Häglared. Mossen är glest trädbevuxen framförallt i de norra delarna. I södra änden
finns en sumpskog med gammal senvuxen björk och gran som är utpekad som skogligt
naturvärde. En svart huggorm observerades vid fältbesöket den 4 juni 2015, i den norra
delen av objektet.
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1996-10-31 (enligt info på Skogsstyrelsens GIS-tjänst
”Skogens pärlor”).

Figur 194. Nr 113, Storemossen. En svart huggorm observerades vid fältbesöket den 4 juni 2015.
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Figur 195. Nr 113, Storemossen. Bild tagen söderut i den norra delen av objektet.
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Nr 114 – Ringsbäcken
Naturtyp:
Vattendrag/Limnisk strand/Skog och träd
Beskrivning:
Ringsbäcken är en liten skogsbäck med mycket god vattenkvalitet och högt pH-värde, trots
att bäcken inte är kalkad. Vid Björnåsen finns uppgifter om mycket täta öringstammar och
det finns även äldre uppgifter om flodpärlmussla (Stenström, 2000). Inom objektet finns två
gransumpskogar som pekats ut som nyckelbiotoper.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000. Skogsstyrelsen 1995-07-31 samt 2000-04-12 (enligt info på
Skogsstyrelsens GIS-tjänst ”Skogens pärlor”).

Figur 196. Nr 114, Ringsbäcken. Nyckelbiotop i den norra delen av objektet.
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Figur 197. Nr 114, Ringsbäcken. Bild från den norra delen av objektet.
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Nr 115 – Östergårdshagen
Naturtyp:
Äng och betesmark
Beskrivning:
Aktiv betesmark med dokumenterade förekomster av hävdgynnade kärlväxter. Stenmurar
och äldre lövträd finns också i objektet.
Naturvärdesklass:
Klass 2.
Referens tidigare inventeringar:
Jordbruksverket 2002-09-02 (enligt Jordbruksverkets GIS-databas TUVA, 2015).

Figur 198. Nr 115, Östergårdshagen. Objektet utgörs av en aktiv betesmark med äldre lövträd och
flera stenmurar.
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Nr 116 – Hårsåsen norr
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Strax norr om Hårsåsen finns en gransumpskog med grova granar. Inom området finns
dokumenterade förekomster av orkidén spindelblomster (Stenström, 2000).
Naturvärdesklass:
Klass 3.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 199. Nr 116, Hårsåsen norr. Bild från den södra delen av objektet, där marken är torrare.
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Nr 117 – Hårsåsen syd
Naturtyp:
Skog och träd
Beskrivning:
Strax väster om Hårsåsasjön ligger en bäckravin där det tidigare växte grova granar, klibbal,
björk och hassel. Objektet har till stor del avverkats och består nu till största delen av
ungskog.
Naturvärdesklass:
Övrig mark.
Referens tidigare inventeringar:
Stenström, 2000.

Figur 200. Nr 117, Hårsåsen syd. Största delen av objektet har avverkats och har förlorat sina tidigare
naturvärden.
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4.3 Ytvattenförekomster – sjöar och småvatten
Nedan redovisas de sjöar och vattendrag som identifierats som naturvärdesobjekt inom
utredningsområdet som når upp till naturvärdesklass 1 till och med 3 enligt SS
199000:2014. Sammanlagt har sex stycken sjöar och småvatten besökts av Joel Almqvist.
Dock har det huvudsakliga fältarbetet utförts av kollegan Erik Heyman som också inkluderat
besök vid sjöar och vattendrag med anknutna terrestra naturvärden varför några objekt
även återfinns i avsnittet 4.2 om naturvärdesobjekt.
Sammanlagt nådde åtta stycken sjöar och småvatten upp till naturvärdesklass 2 (högt
naturvärde) och sex stycken objekt till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde).
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Nr. 300 - Forsa
Huvudavrinningsområde:
Rolfsån
Naturtyp:
Småvatten (0,01 km2)
Beskrivning:
Småvatten i åkermark som ser ut att hålla vatten året om. Värdefull livsmiljö för amfibier
och fåglar. Möjlig lokal för tofsvipa på omkringliggande åkermark.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Dokumentation:
Bollebygds kommun, 2010. VISS, 2015.
Skydd:
Biotopskydd småvatten i odlingslandskap.

Figur 201. Småvatten i jordbruksmark är biotopskyddat område och en värdefull miljö för grodor och
eventuellt salamandrar.

193

Nr. 301 - Tjärnsjö
Huvudavrinningsområde:
Viskan
Naturtyp:
Småvatten (0,01 km2)
Beskrivning:
Småvatten omgivet av skog med inslag av äldre bok. Ett av bestånden ligger i en blockrik
sluttning med ett grävlingsgryt mellan stenblocken.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Skydd:
-
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Nr. 302 - Kvarnsjön
Huvudavrinningsområde:
Rolfsån
Naturtyp:
Sjö (0,02 km2)
Beskrivning:
Sjö söder om Lundaskog utmed meandrande vattendrag. Mader och sumpskogar omger
området som har ett rikt fågelliv. Kring Kvarnsjön och Kvarnbäcken finns ett biologiskt rikt
område helt omgärdat av vägar, industrier och järnvägar.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Naturvårdsarter:
Sävsångare, rörsångare, sävsparv (VU), tofsvipa, näktergal och enkelbeckasin.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Skydd:
-
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Nr. 303 - Ruered
Huvudavrinningsområde:
Viskan
Naturtyp:
Sjö (0,03 km2)
Beskrivning:
Vattendrag i hagmark med växten vattenstånds söder om Rueredssjön. Betad björkhage
med klibbal.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Vattenstånds (VU).
Skydd:
-
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Nr. 304 - Ramnasjön
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
NW640307-132819
Naturtyp:
Sjö (0,08 km2)
Beskrivning:
Naturpark med betydelse för närrekreation och friluftsliv.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Lokalen har flera rödlistade svampar enligt inventering från Borås kommun men inte
specificerat vilka arter. Sjön hyser ett rikt fågelliv med svenska och utländska andfåglar samt
gäss.
Skydd:
-
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Nr. 305 - Äktasjön
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
NW639748-132259
Naturtyp:
Sjö (0,18 km2)
Beskrivning:
Oregelbunden flikig sjö med häckande storlom. Omgivningen närmast sjön består av
stenhäll och blandskog med gran, tall och al med fritidsbebyggelse. Vandringshinder i
utloppet.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Naturvårdsarter:
Ål (CR).
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Skydd:
Strandskydd.

Figur 202. Omgivningen närmast sjön består av stenhäll och blandskog. Damm registrerad som
vandringshinder vid utloppet från sjön.
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Nr. 306 - Hässleholmssjöarna
Huvudavrinningsområde:
Viskan
Naturtyp:
Sjö (0,20 km2)
Beskrivning:
Lövskog och små sjöar i södra Hässleholmen. Påtaglig betydelse för biologisk mångfald,
fiske och närrekreation i stadsmiljön. Sjöarna omges av en vassbård och i omgivningarna
växer lövskog.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Skydd:
Strandskydd.
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Nr. 307 - Guttasjön
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
NW639790-132666
Naturtyp:
Sjö (0,21 km2)
Beskrivning:
Avlång sjö norr om Rydboholm med vattendraget Viskan som rinner igenom. Området
karaktäriseras av en trång kanjon och vattnet har en rik vegetation trots höga halter av
föroreningar.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Skydd:
Strandskydd.
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Nr. 308 - Björken
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
NW639958-132316
Naturtyp:
Sjö (0,26 km2)
Beskrivning:
Björken är en del av ett kluster med sjöar som avvattnas av vattendraget Bålån.
Omgivningen består av barrskog och triviallövskog. Öppet område i söder med anläggning
för rekreation. Observationer har gjorts av häckande storlom, klockgentiana och
strandlummer.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Ål (CR), storlom, klockgentiana (VU) och strandlummer (NT).
Skydd:
Strandskydd.

Figur 203. Öppet område söder om sjön och en lämplig häckningsplats för storlom.
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Nr. 309 - Pickesjön
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
NW640175-132604
Naturtyp:
Sjö (0,29 km2)
Beskrivning:
Stränderna är steniga, på flera ställen med klipphällar som går ner i vattnet. Område med
rekreations-, frilufts och naturvärden kopplat till skogsmiljön och sjön. Här häckar Sveriges
mest produktiva par av storlom. Vissa delar av området vid Pickesjön har höga naturvärden.
Den sydvästliga delen av området har vissa naturvärden.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Svartvit taggsvamp (NT), dofttaggsvamp (NT), tallriska (NT) och rosenfingersvamp (NT).
Skydd:
Strandskydd.
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Nr. 310 - Uppsalen
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
NW639699-131779
Naturtyp:
Sjö (0,87 km2)
Beskrivning:
En medelstor klarvattensjö omgiven av blandskog och vass med inloppet från Västersjön i
norr. Möjlig häckningslokal för storlom. Skogsområdet närmast sjön har höga naturvärden
med flera naturvärdesintressanta lavar. Flytsäv har observerats vid lokalen.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Flytsäv (VU), ål (CR), savlundlav (EN), rännformig brosklav (VU), sydlig blekspik (EN),
lunglav (NT).
Skydd:
Strandskydd.

Figur 204. Uppsalen är en klarvattensjö med höga naturvärden kopplat till naturvärdesintressanta arter
som storlom, lavar och flytsäv.
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Nr. 311 - Västersjön
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE639950-132256
Naturtyp:
Sjö (1,34 km2)
Beskrivning:
Medelstor sjö med sumpmark i öst omgiven av barr- och triviallövskog. Vid sjön har
observationer av häckande storlom rapporterats samt fynd av flera naturvärdesintressanta
kärlväxter, däribland klockgentiana.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Ål (CR), Månlåsbräken (NT), slåttergubbe (VU), klockgentiana (VU) och strandlummer
(NT).
Skydd:
Strandskydd.

Figur 205. Fotografi mot Västersjöns norra strand. Naturvärdesintressanta kärlväxter samt storlom
finns rapporterade i omgivningen närmast sjön.
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Nr. 312 - Bosjön
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE639781-132272
Naturtyp:
Sjö (1,37 km2)
Beskrivning:
Branta stränder med blandskog av ek, barrskog och triviallövskog omger Bosjön. Blockiga
strandpartier övergår i sandbotten. Flera naturvärdesintressanta lavar omger sjön.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
Stenström, 2000. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Fyrflikig jordstjärna (NT), ål (CR), ask (EN), skogsalm (CR) almlav (VU), ädellav (EN) och
lunglav (NT).
Skydd:
Strandskydd.

Figur 206. Blockiga strandpartier övergår i sandbotten. Bosjön mynnar i söder i Äktasjön.
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Nr 313 - Viaredssjön
Huvudavrinningsområde:
Rolfsån
EU-CD:
SE640086-131710
Naturtyp:
Sjö (3,86 km2)
Beskrivning:
Viaredssjön är en långsmal sjö i kommunens västra del. Det är en typisk oligotrof
sprickdalssjö och den kantas på flera ställen av branta berg. Sjön sträcker sig från
Bollebygds kommun till Borås Stad. Dess norra del är exploaterad av bebyggelse medan
sydsidan fortfarande har några orörda strandområden. Snok och naturvärdesintressanta
lavar har påträffats vid sjön.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
Bollebygds kommun, 2010. VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Snok, almlav (VU) och lunglav (NT).
Skydd:
Utökat strandskydd.
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4.4 Ytvattenförekomster – vattendrag
Nedan redovisas de vattendrag som identifierats som naturvärdesobjekt inom
utredningsområdet som når upp till naturvärdesklass 1 till och med 3 enligt SS
199000:2014. Sammanlagt har två stycken vattendrag besökts av Joel Almqvist. Dock har
det huvudsakliga fältarbetet utförts av kollegan Erik Heyman som också inkluderat besök
vid sjöar och vattendrag med anknutna terrestra naturvärden varför några objekt
återkommer i avsnittet 3.2 om naturvärden.
Sammanlagt nådde två stycken vattendrag upp till naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde),
nio stycken naturvärdesobjekt nådde upp till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och två
objekt når upp till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde).
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Nr. 400 - Viskan (från Örejö till centrala Borås)
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE640437-132837
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 8 km)
Beskrivning:
Från utloppet ur Öresjö flyter Viskan med ett lugnt slingrande lopp söderut in mot tätorten.
Omgivningarna är till stor del tagna i anspråk för kolonilotter, idrottsanläggningar och en
campingplats. Närmast ån finns ännu en del naturlig vegetation i form av översvämmande
fuktängar och små sumpskogar med al och björk. Närmare Rya åsar kantas ån delvis av
grova ekar och alar som hänger ner över vattendraget med sina tunga grenar. Utmed och
över ån löper en hel del promenadvägar. Det stora vattendraget genom staden är en viktig
biologisk korridor, inte minst för fågellivet. I strandskogen utmed ån häckar mindre
hackspett. Vid fördämningen vid Ålgården syns ofta strömstare under vintern.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Olivbrun gytterlav (NT), liten blekspik (VU), slåttergubbe (VU), öring, strömstare och
flodpärlmussla (EN).
Skydd:
Huvudsakligen omfattad av strandskydd.
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Nr. 401 - Ryssbybäcken
Huvudavrinningsområde:
Rolfsån, EU-CD: SE640412-132612
Naturtyp:
Vattendrag (ca 8 km)
Beskrivning:
Ryssbybäcken är en liten skogsbäck som rinner från Kvarnsjön norr om Ekås till sjön med
samma namn vid Viared. Det delvis rätade och rensade vattendraget rinner i huvudsak
genom skogsmark och kantas på en del ställen av små kärr. Reproduktionslokal för öring.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015. Stenström, J., 2000.
Naturvårdsarter:
Öring, garnlav (NT) och ask (EN).
Skydd:
Strandskydd närmast Kyperedssjön.
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Nr. 402 - Lillån
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE640046-133366
Naturtyp:
Vattendrag (ca 10 km)
Beskrivning:
Lillån passerar Gånghester och rinner längs med Gånghestersvägen som leder in till centrala
Borås. Omgivningarna består varierande av tätort och kuperad barrskog. Kransån ansluter
längs med sträckan från norr.
Naturvärdesklass:
Klass 3, påtagligt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015.
Skydd:
-
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Nr. 403 - Nolån
Huvudavrinningsområde:
Rolfsån
EU-CD:
SE639988-130661
Naturtyp:
Vattendrag (ca 12 km)
Beskrivning:
Nolån rinner ner från Valssjön vid Hedared cirka 30 km innan den söder om Bollebygd
rinner samman med Sörån och bildar Storån. Omgivningarna domineras av kuperad
barrskog och jordbruksmarker. Stora bestånd av flodpärlmussla finns i ån, vilket ger
vattendraget ett högt skyddsvärde. Låg till måttlig förekomst av öring. Tätbebyggelse finns
vid övre och nedre delen av Nolån och enskild bebyggelse är vanlig däremellan. Påverkan i
de nedre delarna av ån från kraftanläggningar.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015. Skogsstyrelsen, 2015. Andersson, 2006. Bollebygds kommun 2010.
Naturvårdsarter:
Skogsalm (CR), mindre hackspett (NT), entita, gullpudra, bäckbräsma, öring och
flodpärlmussla (EN).
Skydd:
Strandskydd.
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Nr. 404 - Sörån
Huvudavrinningsområde:
Rolfsån
EU-CD:
SE639937-131012
Naturtyp:
Vattendrag (ca 16 km)
Beskrivning:
Sörån rinner från Viaredsjön cirka 15 km genom Bollebygds kommun innan den ansluter
med Nolån och bildar Storån söder om Bollebygd. Det är ett större och mångformigt
vattendrag som utmärker sig av höga naturvärden i form av korvsjöar, ström- och
forssträckor. Omgivningarna består av tidigare slåtter- och betesmarker som nu vuxit igen
med älggräs och alsumpskog. Längs ån står äldre klibbalar med socklar. Vid ån finns grövre
högstubbar och i området gott om klenare död ved. Flodpärlmussla finns i litet bestånd och
utbredning trots delvis goda förutsättningar.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
God.
Dokumentation:
VISS, 2015. Henskog, 2005. Andersson, 2006. Bollebygds kommun, 2010.
Naturvårdsarter:
Flodpärlmussla (EN), ål (CR) och trubbfjädermossa (S).
Skydd:
Strandskydd.

Figur 207. Fotografi norrut mot järnvägsbro över Sörån.
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Nr. 405 - Rosendalsbäcken (till Kovraån)
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE639888-133516
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 7 km)
Beskrivning:
Vattendraget passerar en ravin med höga naturvärden och ansluter i Kovraån efter 7 km.
Bäcken är omgiven av naturskog med gråal och rik flora.
Naturvärdesklass:
Klass 1, högsta naturvärde.
Dokumentation:
VISS, 2015. Stenström, J., 2000.
Naturvårdsarter:
Svinrot, bohuslind (CR) och skogsalm (CR).
Skydd:
-

213

Nr. 406 - Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm)
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE639695-132623
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 15 km)
Beskrivning:
Den 15 km långa sträckan av Viskan flyter genom Guttasjön och vidare mot Viskafors
söderut. Vid Rydboholm finns trång kanjon med rik vattenvegetation och
naturvärdesintressanta lavar finns observerade längs med vattendraget. Biotopen bedöms
vara värdefull för grod- och kräldjur.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015.
Naturvårdsarter:
Sjöfräken, almlav (VU), lunglav (NT), kalmus, sprängört och korsandmat.
Skydd:
Huvudsakligen omfattad av strandskydd.

214

Nr. 407 - Bålån (mellan Bosjön och Storsjön)
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE639673-132270
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 4 km)
Beskrivning:
Bålån rinner ner från Äktasjö och cirka 2,5 km till Storsjön i Borås Stad. Omgivningen
består av barrskog med inslag av myrmark och ädellöv i kuperad terräng. God vattenkvalitet
med ett litet bestånd av flodpärlmussla (<10 individer) finns och goda förutsättningar för
reproduktion. Granskogen har delvis uppnått avsevärd ålder. Bäcken bildar här en liten
forssträcka med flera armar som skapar öar och översilningsmark, en så kallad kvillbäck.
Strax söder om forssträckan lugnar vattnet ner sig och flyter långsamt fram omgivet av
fuktiga mader med blåtåtel.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015. Andersson, 2006. Stenström, J., 2000.
Naturvårdsarter:
Rödlånke (NT), månlåsbräken (NT), åkerkulla (NT), slåttergubbe (VU), ask (EN),
filtbjörnbär och flodpärlmussla (EN).
Skydd:
Strandskydd närmast Äktasjön respektive Storsjön.

Figur 208. Mossbevuxen stenmur på var sida om Bålån i blandskog. Naturvärdesintressanta kärlväxter
och flodpärlmussla finns i ån.
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Nr. 408 - Lindåsabäcken
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE639661-133346
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 13 km)
Beskrivning:
Lindåsabäcken rinner genom ett karaktäristiskt och utpräglat sprickdalslandskap. Här
förekommer rikliga fynd av flodpärlmussla (1000 10 000 stycken individer) och andra känsliga strömlevande arter. Bäckens
flodpärlmusselbestånd bedöms vara det mest skyddsvärda söder om Dalälven.
Omgivningarna består av jordbruksmark och kuperad barrskog. Flera antropogena
vandringshinder finns rapporterade för ån.
Naturvärdesklass:
Klass 1, högst naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015. Andersson, 2006. Stenström, J., 2000.
Naturvårdsarter:
Flodpärlmussla (EN).
Skydd:
Naturreservat Lindåsabäcken (NVR-ID 2014301). Bitvis strandskyddad.

216

Nr. 409 - Surtan (ovan Enån)
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
SE638705-130519
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 43 km)
Beskrivning:
Surtan ovan Enån rinner genom sjön Eningen och ansluter 70 km nedströms om sjön med
Viskan. Ån omges av jordbrukslandskap, sumpmark och barrskogar i spricklandskapet.
Fiskväg för ålyngel har anlagts i norra delen av sjön Eningen. Naturliga vandringshinder
finns på flera ställen längs vattendraget.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Ekologisk status 2013 (VISS):
Måttlig.
Dokumentation:
VISS, 2015. Andersson, 2006.
Skydd:
Strandskydd vid Eningen och bitvis söderut. Större delen av Surtan, mellan Rya och
utloppet i Viskan, är av riksintresse för naturvård. Riksintresseområdet ligger cirka 14 km
nedströms utredningsområdet. (NRO14171, Viskans och Surtans dalgång).
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Nr. 410 - Kransån
Huvudavrinningsområde:
Viskan, EU-CD: NW640201-133225
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 3 km)
Beskrivning:
Reproduktionslokal för öring. Naturvårdsintressant bäckravin i rekreationsområde. Utmed
de nedre delarna av loppet kantas stränderna av fuktig alsumpskog med inslag av gråal.
Längre uppströms blir bäckfåran trängre. Här omges vattendraget av barrskog, för att
ytterligare uppströms omges av igenväxande fuktängar.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
VISS, 2015. Stenström, J., 2000.
Naturvårdsarter:
Öring, ask (EN) och skogsalm (CR).
Skydd:
-
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Nr. 411 - Ringsbäcken
Huvudavrinningsområde:
Viskan
EU-CD:
NW639652-133164
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 7 km)
Beskrivning:
Ringsbäcken rinner cirka 6 km med början i Håråssjön och ansluter därefter till Lillån.
Omgivningen består av sumpmark, åkerlandskap och kuperad barrskog. Vandringshinder
finns rapporterat i form av damm och naturligt vandringshinder. Ett mindre bestånd (<10 st
individer) av flodpärlmussla finns rapporterat för ån och goda förutsättningar för
reproduktion finns. Vid Björnsåsen finns mycket täta öringsstammar.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
VISS, 2015. Andersson, 2006. Stenström, J., 2000.
Naturvårdsarter:
Flodpärlmussla (EN), öring, kattfotslav, åkerrättika (NT), ask (EN), mjukdån (NT) och
skogsalm (CR).
Skydd:
Strandskydd närmast Hårsåsasjön.

219

Nr. 412 - Lakakilen - Klämmabäcken
Huvudavrinningsområde:
Viskan
Naturtyp:
Vattendrag (cirka 1 km)
Beskrivning:
Naturlig bäck med höga naturvärden som rinner förbi bergsbrant med naturskog och
myrmark. Där loppet blir lugnare slingrar den fram med tydliga meanderslingor omgiven av
fuktiga skogskärr och variationsrik naturskog med björk, gran och rönn. Bäcken och dess
omgivning är en viktig uppväxtmiljö för grodor.
Naturvärdesklass:
Klass 2, högt naturvärde.
Dokumentation:
VISS, 2015. Stenström, J., 2000.
Naturvårdsarter: Fickpellia, rutbålmossa.
Skydd:
Strandskydd närmast Stora och Lilla Tosserydssjön.
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4.5 Formellt skyddade områden
4.5.1

Naturreservat

Två naturreservat finns inom utredningsområdet, Älmås och Lindåsabäcken.
Naturreservatet Älmås (naturvärdesobjekt nr 43) är beläget cirka 5 km söder om Borås
centrum och utgör ett område med unika spår av äldre tiders odlingslandskap. Området är
relativt opåverkat av bebyggelse och fritt från större exploateringar. Området har brukats i
många hundra år och det avspeglas i den rikliga förekomsten av fossil åkermark från olika
tidsperioder. Delar av området hävdas fortfarande men de öppna ytorna har under många år
minskat och ersatts av lundar och skogar. Många av de äldre askarna och lindarna visar spår
av hamling. Reservatets syfte är i första hand att bevara och återskapa det förindustriella
odlingslandskapet med dess mosaik av åker och äng på inägorna och tillhörande utmarker.
Ytterligare syften med reservatet är att vårda och bevara områdets naturmiljöer, bland annat
med hamlade träd och skyddsvärda arter, så att områdets höga naturvärde består och
förstärks, samt att utveckla Älmås som rekreationsområde och studieobjekt för att kunna
visa hur landsbygden kunde se ut förr (Borås stad, 2006).
Naturreservatet Lindåsabäcken (naturvärdesobjekt nr 49) är beläget cirka 9 km sydost om
Borås centrum. Lindåsabäcken är 4,3 km lång och rinner i huvudsak genom skogsmark, från
utloppet ur Lindåsasjön till odlingslandskapet vid Kovra. Vattnet är mestadels strömmande
men har även lugnare partier. Syftet med reservatsbildningen vid Lindåsabäcken är att
bevara ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla och att säkerställa fortsatt föryngring
genom att skydda musslans livsmiljö. Beståndet av flodpärlmussla har bedömts vara det
mest skyddsvärda beståndet söder om Dalälven. Flodpärlmusslorna i Lindåsabäcken är i
huvudsak koncentrerade till två delsträckor. Den ena sträckan ligger strax öster om Kovra,
intill sammanflödet med Skansabäcken. Den andra sträckan ligger i anslutning till Sävhult
där vattendraget rinner under väg 27.

4.5.2

Riksintresse för naturvård

I utredningsområdets västra del tangeras ett område utpekat som riksintresse för naturvård.
Området kallas Lygnern och Storåns dalgång och tangerar utredningsområdet vid Sörån,
sydväst om Bollebygd. Riksintressets främsta naturvärden utgörs av sjön Lygnern,
vattendraget Storån, ädellövskogar och odlingslandskap (Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, 2008).

4.5.3

Biotopskyddsområden

Tre skogsområden inom utredningsområdet har av Skogsstyrelsen beslutats som
biotopskyddsområden enligt miljöbalken 7 kap 11§. Inom biotopskyddsområden är det
förbjudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön
(Naturvårdsverket, 2012). Biotopskyddsområdena är belägna vid Funningen (cirka 6 km
sydväst om Borås centrum), Rävsrydsskogen (naturvärdesobjekt nr 57, cirka 4 km nordost
om Borås centrum) och vid Långhult (naturvärdesobjekt nr 76, cirka 7 km öster om Borås
centrum).
Biotopskyddsområdet vid Funningen utgörs av ett 2,5 hektar stort område med barrskog på
en udde vid norra delen av Bosjön. Området är även utpekat som nyckelbiotop, är rikt på
död ved i olika nedbrytningsfaser och har ett stort inslag av gamla träd.
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Biotopskyddsområdet vid Rävsrydsskogen utgörs av ett 2,8 hektar stort område med grov
granskog i en brant ravin, och är även utpekat som nyckelbiotop. Förutom grova granar
finns naturvärdeselement i form av rikligt med lodytor, blockmark samt gott om död ved av
olika ålder och grovlek.
Biotopskyddsområdet vid Långhult utgörs av ett 3,1 hektar stort område med hagmarksskog
med gammal bok och ek. Grova träd förekommer allmänt i området liksom rikligt med
döende och döda träd, högstubbar samt lågor av bok och någon ek. Stora förekomster av
vedsvamp och tickor på döda träd och lågor finns rapporterade. Flera stenmurar
genomkorsar området som till stor del består av öppna gräsytor som betas av får. I
anslutning till gården Långhult finns gamla hamlade askar och lönnar. Signalarter som
hittats i området är grynig filtlav och lunglav. Almlav skall enligt uppgift också finnas i
området.

4.5.4

Generellt skyddade småbiotoper

Ett stort antal småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7
kap 11§ finns inom utredningsområdet. Sådana småbiotoper har noterats och
fotodokumenterats när de påträffats i samband med den översiktliga
naturvärdesinventeringen. En heltäckande inventering av generellt skyddade småbiotoper
har inte gjorts, men kommer att genomföras i nästa skede av projektet.

4.5.5

Strandskydd

Inom utredningsområdet finns 59 strandskyddsobjekt, som helt eller delvis ligger inom
utredningsområdet. Av dessa har 9 utvidgat strandskydd, vilket innebär en strandskyddszon
på 300 meter, istället för 100 meter som är normalzonen. Syftet med strandskyddet är att
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet.
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ö
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Fingerstjärnarna
2
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3

Ängatjärnen

Ha ll a re b .
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5
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7
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Viskafors

6
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Rysshagen

159
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Su mp s ko g
St rand sk y dd

Ytvatte nkartering va ttend ra g

Kvarnsjön

Nat urv ärdes k las s
1 - hög st a nat urv ärde
2 - hög t nat urv ärde

Storö

Hagö

Björnö

Nat urv ärden

3 - påt agl igt n atu rvä rde

Ytvatte nkartering sjöa r
Nat urv ärdes k las s
2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

312

Nat urvä rd esin vente ring
Nat urv ärdes k las s

Riddarebo
Insjön

1 - hög st a nat urv ärde

Näset

2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

26

Öv rig m ark

Nat urvä rd esobjekt (Ej inven terad e)

Skintesjön
305
Svensbacken
28 Slottsarbetet
Äktasjön

Skintan

Nat urv ärdes k las s
2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde
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Översikt

407
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Grunnasjö
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Ny ck e lbio top
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Slottet
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RI Nat urvård
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Tidi gare ut redni ngs om råde
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Fjällstorp
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Krokstorp
Palm ås
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Datum: 2015-06-12
Skala (A3): 1:20 000
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406
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Ytvatte nkartering va ttend ra g
Nat urv ärdes k las s
1 - hög st a nat urv ärde
2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

Gröneberg

Nat urv ärdes k las s
2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

Nat urvä rd esin vente ring

Skogen

Ekåsmossen

Abborrsjön
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3 - påt agl igt n atu rvä rde

31
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Nat urv ärdes k las s

Skräppesjön 33
37 Bockaryd
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Guttasjön
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3 - påt agl igt n atu rvä rde
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140

L. Bosnäs

24

1 - hög st a nat urv ärde
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35

St. Stjärnsjön

St. Älsjön

Nat urv ärdes k las s

Nat urvä rd esobjekt (Ej inven terad e)
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307
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Öv rig m ark
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RI Nat urvård

Ytvatte nkartering sjöa r
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Sjögården

Björken
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Utre dnin gs om råde
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Ryssnäs

Te ckenfö rklaring

Nat urv ärden
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1

Tidi gare ut redni ngs om råde
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.
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0
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Skala (A3): 1:20 000
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Ytvatte nkartering va ttend ra g
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1 - hög st a nat urv ärde
2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

Rya åsar
Vattenreservoar
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Nat urv ärdes k las s
2 - hög t nat urv ärde

99

3 - påt agl igt n atu rvä rde
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Nat urvä rd esin vente ring
Nat urv ärdes k las s
1 - hög st a nat urv ärde
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2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde
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Öv rig m ark

Nat urvä rd esobjekt (Ej inven terad e)

Bergdalen
Nat urv ärdes k las s
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Västergården
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1

Ny ck e lbio top S t ors k ogs bruk e t
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Utre dnin gs om råde

Björbostugan
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Te ckenfö rklaring

Ryda

Ekås
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Skala (A3): 1:20 000
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Ytvatte nkartering sjöa r
Nat urv ärdes k las s
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RI Nat urvård
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Skrämbosjön

Tidi gare ut redni ngs om råde

Ny ck e lbio top
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Utre dnin gs om råde

Ny ck e lbio top S t ors k ogs bruk e t
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40
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ke n
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Nat urv ärdes k las s

Skansen

1 - hög st a nat urv ärde
2 - hög t nat urv ärde

Brämhult

Nat urv ärdes k las s

2 - hög t nat urv ärde

3 - påt agl igt n atu rvä rde

Nat urvä rd esin vente ring

Kärra

Bäckäng
Kronäng

Källäng
Sj uh ä ra d
sl

Nat urv ärdes k las s
1 - hög st a nat urv ärde
2 - hög t nat urv ärde

ed e n

3 - påt agl igt n atu rvä rde
Öv rig m ark

Trollberget
Nedregården

2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

Börtegården

Översikt

Svensgärde

Borås

61

Vattenreservoar

Storem ossen

29

Långhult
402

0

91
62
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1

113

76

0
41

77

Sjömarken
Sandared

Bollebygd

Halleberg

200

Hulta

Kyllängen
Hallinsmossen

97

89

Bergsäter

Skoghem

Ytvatte nkartering sjöa r

Nat urv ärdes k las s

96

Östermalm

Su mp s ko g

Nat urvä rd esobjekt (Ej inven terad e)

40
306

Nat urv ärden

Sörbo

96

90

Hallabrolund

Ny ck e lbio top

St rand sk y dd

94

94

Ny ck e lbio top S t ors k ogs bruk e t

Ytvatte nkartering va ttend ra g

Hässleholmen
Sjukhus

Bi oto ps k y dd

3 - påt agl igt n atu rvä rde

98

95

Nat urres erv at

5

Bergdalen

Tidi gare ut redni ngs om råde

55

Svinåsa

Borås

Utre dnin gs om råde
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Ymergården

Norrmalm
60

Te ckenfö rklaring
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1

© Lan tm äterie t, Ge od atasamve rkan

Sö

ab

Jutabo

Borhult

0,5

Kä
ll e

m

Eskilsryd

58

0

27

äm
Kl

Kläm ma
Kyperedsberg
S Kypesjön

53

Svedjan

59

Skogsslätt

Borhulta
mosse

54

Stenshult

412

Snökulla

Datum: 2015-06-12
Grönemad
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St. Tosserydssjön
L. Tosserydssjön

Djurpark
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L. Hyberg
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57
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Tosseryd
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Bräkesås
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Källäng

mossen
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2

3

5
4
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7
9
Borås

Viskafors

6

8

Hagen

76

Gärdet

40
2

ä

n

Senåsa

Skäftingsbacka

Metallind.

Slätthult

Hagaberg

71

Lineberg

250

70

Skår

70

Tjärnsjö

Ekeberg

73

Målsryd

70

Kvintes
L. Videsjön

70
70
70

Alelund

8
40

301

70

Kullabo

Uttersmad

Halsaryd

48

Karlsberg
17

5

68

Lindåsabäcken

Naturreservat

Hagasjön

194

408
49

Kärraholm

69

Lindås
Tåsjön

66

67

Tubbared
65

Stackhult

Strängsmossen
Snaremossen

Tränghult

Sjögården

St rand sk y dd

Sjöbacken
Fornåkrar

Hallalund

Nat urv ärdes k las s
1 - hög st a nat urv ärde

Fram mesjön

Sundsryd
23

Ytvatte nkartering va ttend ra g

5

2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

Ytvatte nkartering sjöa r
Sjögårdssjön
Nat urv ärdes k las s

Yttersjön
Nat urvä rd esin vente ring
182
2 - hög t nat urv ärde

3 - påt agl igt n atu rvä rde

Nat urv ärdes k las s

Intagan

1 - hög st a nat urv ärde
2 - hög t nat urv ärde

Boasjön
Dalhem

Öv rig m ark

Nat urvä rd esobjekt (Ej inven terad e)
Nat urv ärdes k las s

Skräppesjön

2 - hög t nat urv ärde
3 - påt agl igt n atu rvä rde

Översikt

Store Sälgsjön
189

Mellsjön

Lille Sälgsjön

Sjömarken
Sandared
Bollebygd

Björna- Kroksjön
mossen

1

2

3

5

Myrås

Lindåsasjön
191

Bi oto ps k y dd

3 - påt agl igt n atu rvä rde

48

Slipåsen

Nat urres erv at

Su mp s ko g

Nordsjön

Gårdsjön

Germundared
48

Tidi gare ut redni ngs om råde

Ny ck e lbio top

Draered

73

47

Utre dnin gs om råde

Ny ck e lbio top S t ors k ogs bruk e t

Brännebäck

Tegalund

70

Ammarp

Nat urv ärden

Gällsjön

72

0

233
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Te ckenfö rklaring

Skinnarehult

Källebacken

Furuhaga

25

5
40

1

Långemossen

Lyckegården

Koberg

0,5
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Datum: 2015-06-12
Skala (A3): 1:20 000
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Te ckenfö rklaring

Tidi gare ut redni ngs om råde
RI Nat urvård
Nat urres erv at

Erikslund

Bi oto ps k y dd
Ny ck e lbio top S t ors k ogs bruk e t
Ny ck e lbio top

Lövaskogssjön
Nat urv ärden

Björkhem

Su mp s ko g

St rand sk y dd
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Bilaga 1 – Vibrationsmodell

3

1. Inledning
Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås
som en del i en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm
via Jönköping.
Deletappen Bollebygd-Borås består av cirka 30 kilometer dubbelspår och kommer att ha två
stationer, en i Borås och i Bollebygd. Inom lokaliseringsutredningen för ny
höghastighetsbana mellan Bollebygd och Borås ska korridorer tas fram för genomförbara
alternativa sträckningar för den nya höghastighetsbanan.
Detta PM har tagits fram parallellt med arbetet med lokaliseringsutredningen.

2. Uppdrag
Detta PM utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen. Vibrationstörningar och
stomljud från järnvägstrafiken ska uppskattas för de olika korridorerna för att kunna utgöra
underlag vid val av alternativ. PM redogör för beräkningar för utbredning av vibrationer
samt stomljud till omgivningen från järnvägstrafiken med hänsyn tagen till de olika
geologiska förutsättningar som råder inom korridorerna. Byggnader inom respektive
korridor där risk för överskridande av gällande riktvärden för vibrationer och stomljud kan
vara aktuellt har kartlagts. Särskilt har påverkan på vibrations- och stomljudsutbredning
kopplat till höghastighetståg beaktats.
Utifrån bebyggelsetätheten inom korridoren och schablonmässiga avstånd från järnvägen,
inom vilka gällande riktvärden kan komma att överskridas, har antalet berörda byggnader
som kommer att behöva lösas in eller kan komma att utsättas för nivåer över riktvärdena
identifierats och sammanställts. Möjliga åtgärder har föreslagits. Trafikverkets riktlinjer har
beaktas vid framtagande av föreslagna skyddsåtgärder. En schablonmässig
kostnadsuppskattning har sammanställts som visar kostnaden för att uppnå riktvärdena
inom respektive korridor.

3. Förutsättningar
3.1 Allmänt
Ökade hastigheter och annorlunda tåg, jämfört med dagens situation, kan innebära ökade
vibrations- och stomljudsstörningar. COWI har på uppdrag av Trafikverket gjort
beräkningar av vibrationer och stomljud från höghastighetståg i de olika korridorer som
utreds inom lokaliseringsutredningen för etapp Bollebygd–Borås.
Vidare har en grov uppskattning av hur många byggnader som kan komma att bli föremål
för inlösen gjorts för respektive korridor.
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3.2 Riktvärden för vibrationer
Trafikverkets riktvärden för vibrationer i driftskedet skiljer på nybyggnad och väsentlig
ombyggnad av bana, respektive befintlig miljö. För utbyggnaden av Götalandsbanan har
Trafikverket beslutat att planeringsfallet nybyggnad av bana ska gälla. Vibrationsnivåerna
anges här som vägda RMS-värden, även kallat "komfortvärde". Riktvärden för nybyggnad är
hämtade från Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg (Trafikverket, 2015-11-13)
och kan ses i Tabell 1.
Tabell 1. Riktvärden för nybyggnad av bana angivna som nivå för övervägande av åtgärd. Nivåerna
avser utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst utrymmen för sömn och vila.
Lokaltyp eller områdestyp

Maximal vibrationsnivå, mm/s vägd RMS
inomhus

Bostäder 1

0,4 mm/s 2

Vårdlokaler 3

0,4 mm/s 2

1. Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
2. Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock inte
överskrida 0,7 mm/s vägd RMS.
3. Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad.

Vid tillämpning av riktvärdena för åtgärdsstudier ska hänsyn tas till vad som är tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt. Kan högsta acceptabla värden inte nås med rimliga tekniska
åtgärder ska alternativa åtgärder övervägas.

3.3 Målvärden för stomljud
Trafikverket har inga generella riktvärden för stomljud. Inom ramen för järnvägsplanen för
Västlänken, respektive Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo, har projektspecifika målvärden för
stomljud i driftskedet tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket. Dessa värden kommer
även att användas för etappen Bollebygd-Borås.
De projektspecifika målvärdena för stomljud (LpA, max) är följande:
• 25-30 dBA i konsertsalar, opera, ljudstudios och andra känsliga byggnader.
• 30 dBA i bostäder, vårdlokaler, kyrkor och hotell.
• 35 dBA i teatrar, skolor, bibliotek och konferenscentra.
• 40 dBA i kontor och liknande utrymmen.
Utöver ovanstående gäller också gränsvärden för särskilda överskridelser mot 1/3 oktav
värden i intervallet från 31,5 till 200 Hz, se Tabell 2.
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Tabell 2. Gränsvärden för särskilda överskridelser mot 1/3 oktav värden i intervallet från 31,5 till 200
Hz.

3.4 Förutsättningar och antaganden
Banan ska utformas enligt TSD Trafikkod P1 och P2.. Banuppbyggnad ska vara ballastfritt
spår, så kallad slab track.
I Bollebygds kommun har en bredd om 60 meter antagits vid den blivande stationen. Det
har förutsatts att denna bredd tas i anspråk längs hela dalgången för att möjliggöra fyra
spår.
I Borås Stad har en bredd om 80 meter antagits vid den blivande stationen.
Längs spåret har en total bredd om cirka 45 meter antagits för spår med mera.
RHEDA 2000 ballastfritt spårsystem har antagits i beräkningar som slab track. COWIs
modell använder för tillfället ballasterade spår men jämförelser med mätningar från riktiga
höghastighetståg på ballasterade spår med olika ballastfria spårtyper har genomförts.
Resultat från dessa mätningar stämmer överens med modellen inom osäkerheten på den
geologiska modellen. Den nuvarande modellen ger därför konservativa resultat angående
det kritiska avståndet.
Både villor och flervåningshus har antagits kunna ha upp till tre våningar.
Tabell 3 visar värden som har använts i modellberäkningarna för de olika förekommande
jordarterna samt berg. Sprickfritt berg har antagits i beräkningarna.
Tabell 3. Resonansfrekvens och ytvågshastighet för de olika förekommande jordarterna samt berg.

Jordart
Postglacial sand
Glacial lera
Svämsediment, ler‐silt
Isälvssediment
Sandig morän
Urberg
Torv
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Resonansfrekvens [Hz] Ytvågs hastighet [m/s]
83
220
54
400
83
350
83
300
90
570
103
2800
70
105

4. Utförande
4.1 Vibrationer och stomljud
COWIs beräkningsmodell för vibrationer och stomljud har använts för framtagande av
översiktliga beräkningar för utbredning av vibrationer och stomljud till omgivande
byggnader från tågen.
Tågpassage har genererats med beräkningsmodellen för följande:
• Höghastighetståg och lokaltåg.
• Villa och flervåningshus.
• Gränsvärde för vibrationer: 0,4 mm/s, 0,7 mm/s och 1 mm/s.
• Gränsvärde för stomljud inomhus: 30 dB.
Höghastighetståg har beräknats för hastigheter från 50 till 350 km/h och lokaltåg har
beräknats för hastigheter från 50 till 200 km/h. Den högsta tillåtna hastigheten i gul
korridor kommer dock att vara 100 km/h för bibanan. För varje gränsvärde, typ av tåg,
hastighet och typ av byggnad har naturliga frekvensområden från 0 till 110 Hz beräknats för
varje våning. Efter detta, har det mest konservativa kritiska avståndet valts som följd.
Modellen kan inte räkna på avstånd mindre än 8 meter. Detta är normalt inte något
problem, eftersom detta avstånd vanligtvis faller inom spårområdet.
COWIs beräkningsmodell är anpassad till det svenska regelverket. En generell beskrivning
av modellen finns i Bilaga 1. Se avsnitt 1.1 i bilagan för strategi för användning av modellen.

4.2 Byggnader som ska inlösas eller blir påverkade
Med hjälp av den 3D-modell som nyttjats inom uppdraget, Autodesk InfraWorks 360, har
antalet byggnader inom respektive korridor som kan komma att lösas in, samt byggnader
som möjligtvis kan få nivåer av vibrationer eller stomljud över ansatta riktvärden, bedömts.
Vidare har även en schablonmässig kostnadsuppskattning för att uppnå ansatta riktvärden
beräknats för respektive korridor. De berörda korridorerna syns i Figur 1, Figur 2 samt Figur
3 och är följande:
Västra delen:
•

Mörkgrön väst

•

Lila väst

Östra delen:
•

Lila öst

•

Ljusgrön

•

Mörkgrön öst

•

Ljusblå
7

•

Mörkblå

•

Röd

•

Gul

Figur 1. Karta över korridorer med huvudsaklig passage i markplan.
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Figur 2. Karta över röd korridor med huvudsaklig passage i tunnel.

Figur 3. Karta över gul korridor med huvudsaklig passage i tunnel med bibana och station i markplan.
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5. Resultat
5.1 Vibrationer
Vibrationer har genererats med modellen för följande gränsvärden: 0,4 mm/s, 0,7 mm/s
och 1 mm/s. Det mest kritiska gränsvärdet är 0,4 mm/s och resultat för de olika
kombinationerna kan ses i följande tabeller. Resultat för gränsvärden 0,7 mm/s och 1 mm/s
visas inte här.

5.1.1

Resultat för 0,4 mm/s

Följande tabeller visar passage av tåg för gränsvärdet 0,4 mm/s. Det mest kritiska fallet är
villa på berg vid passage av ett lokaltåg.
Tabell 4. Kritiska avstånd från spårmitt för en villa vid passage av ett höghastighetståg redovisat för de
olika geologiska förutsättningar som finns inom korridorerna.

Geologi

Postglacial sand
Glacial lera
Svämsediment, ler‐silt
Isälvssediment
Sandig morän
Urberg
Torv

Hastighet [km/h]
50
100
Kritiskt avstånd [m]
13
14
13
14
13
14
13
14
13
15
13
14
13
14

150

200

250

300

350

15
15
15
15
16
14
14

15
15
16
16
17
14
15

16
15
16
16
17
15
15

16
16
17
16
18
15
15

16
16
17
17
18
15
15

Tabell 5. Kritiska avstånd från spårmitt för ett flervåningshus vid passage av ett höghastighetståg
redovisat för de olika geologiska förutsättningar som finns inom korridorerna.

Geologi

Postglacial sand
Glacial lera
Svämsediment, ler‐silt
Isälvssediment
Sandig morän
Urberg
Torv

Hastighet [km/h]
50
100
Kritiskt avstånd [m]
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8

150

200

250

300

350

<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8

<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8

<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8

<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8

<8
<8
<8
<8
<8
<8
<8

Tabell 6. Kritiska avstånd från spårmitt för en villa vid passage av ett lokaltåg redovisat för de olika
geologiska förutsättningar som finns inom korridorerna.

Geologi

Hastighet [km/h]
50
100
Kritiskt avstånd [m]
Postglacial sand
21
22
Glacial lera
20
21
Svämsediment, ler‐silt
22
23
Isälvssediment
22
22
Sandig morän
25
25
Urberg
25
26
Torv
19
20
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150

200

22
21
23
23
26
27
20

22
21
23
23
26
27
20

Tabell 7. Kritiska avstånd från spårmitt för ett flervåningshus vid passage av ett lokaltåg redovisat för
de olika geologiska förutsättningar som finns inom korridorerna.

Geologi

Hastighet [km/h]
50
100
Kritiskt avstånd [m]
Postglacial sand
10
10
Glacial lera
10
10
Svämsediment, ler‐silt
10
10
Isälvssediment
10
10
Sandig morän
9
9
Urberg
10
10
Torv
10
11

150

200

10
10
10
10
9
10
11

10
11
10
10
10
10
11

Utifrån de kritiska avstånden för de olika byggnaderna samt de geologiska förutsättningarna
har antalet byggnader som kan få nivåer av vibrationer över ansatta riktvärden beräknats
inom respektive korridor, se Tabell 8. Det är alltså totalt antal byggnader som räknats. Inte
enbart bostäder. Även andra byggnader än bostäder kan innehålla verksamheter som är
känsliga för vibrationer och i detta skede ansågs det tillräckligt att räkna totalt antal
byggnader.
Tabell 8. Antal byggnader som kan komma att utsättas för vibrationer över ansatta riktvärden inom
respektive korridor.

Korridor
Vibrationspåverkade byggnader [antal]
Mörkgrön väst
1
Mörkgrön öst
15
Lila väst
1
Lila öst
26
Mörkblå korridor
8
Röd korridor
3
Ljusgrön korridor
7
Ljusblå korridor
2
Gul korridor
17

5.2 Stomljud
Resultat för stomljud kan ses i följande tabeller som visar körningar för riktvärdet 30 dB
samt specifika överskrivelser mot 1/3 oktav-värden i intervallet från 31,5 till 200 Hz.
Flervåningshus får enligt beräkningarna inga överskridanden av ansatta riktvärden och
redovisas därför inte här. Det mest kritiska fallet är villa på berg vid passage av ett lokaltåg.

11

Tabell 9. Redovisning av om ansatta riktvärden för stomljud överskrids för en villa på 10 meters
avstånd från närmaste spårmitt, vid passage av ett lokaltåg. Redovisat för de olika geologiska
förutsättningar som finns inom korridorerna.

Geologi

Hastighet [km/h]
50
100
Stomljud överskridelse
Postglacial sand
Ja
Ja
Ja
Glacial lera
Ja
Ja
Ja
Svämsediment, ler‐silt Ja
Ja
Ja
Isälvssediment
Ja
Ja
Ja
Sandig morän
Ja
Ja
Ja
Urberg
Ja
Ja
Ja
Torv
Ja
Ja
Ja

150

200
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tabell 10. Redovisning av om ansatta riktvärden för stomljud överskrids för en villa på 15 meters
avstånd från närmaste spårmitt, vid passage av ett lokaltåg. Redovisat för de olika geologiska
förutsättningar som finns inom korridorerna.

Geologi

Hastighet [km/h]
50
100
Stomljud överskridelse
Postglacial sand
Nej
Nej
Ja
Glacial lera
Ja
Ja
Ja
Svämsediment, ler‐silt Nej
Ja
Ja
Isälvssediment
Nej
Ja
Ja
Sandig morän
Nej
Ja
Ja
Urberg
Ja
Ja
Ja
Torv
Nej
Ja
Ja

150

200
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tabell 11. Redovisning av om ansatta riktvärden för stomljud överskrids för en villa på 20 meters
avstånd från närmaste spårmitt, vid passage av ett lokaltåg. Redovisat för de olika geologiska
förutsättningarna som finns inom korridoren.

Geologi

Hastighet [km/h]
50
100
Stomljud överskridelse
Postglacial sand
Nej
Nej
Nej
Glacial lera
Nej
Nej
Nej
Svämsediment, ler‐silt Nej
Nej
Nej
Isälvssediment
Nej
Nej
Nej
Sandig morän
Nej
Nej
Nej
Urberg
Nej
Nej
Nej
Torv
Nej
Nej
Nej
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150

200
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Tabell 12. Redovisning av om ansatta riktvärden för stomljud överskrids inte för en villa på 10 meters
avstånd från närmaste spårmitt, vid passage av ett höghastighetståg, redovisat för de olika geologiska
förutsättningar som finns inom korridorerna.

Geologi

Hastighet [km/h]
50
100
Stomljud
Postglacial sand
Nej
Nej
Nej
Glacial lera
Nej
Nej
Nej
Svämsediment, ler‐silt Nej
Nej
Nej
Isälvssediment
Nej
Nej
Nej
Sandig morän
Nej
Nej
Nej
Urberg
Nej
Nej
Nej
Torv
Nej
Nej
Nej

150

200
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

250
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

300
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

350
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Utifrån de kritiska avstånden för de olika byggnaderna samt de geologiska förutsättningarna
har antalet byggnader som kan få nivåer av stomljud över ansatta riktvärden beräknats inom
respektive korridor. Dessa byggnader bedöms också ha nivåer av vibrationer över ansatta
riktvärden. Se Tabell 13 för antal byggnader per korridor.
Tabell 13. Antal byggnader som kan få nivåer av stomljud över ansatta riktvärden inom respektive
korridor.

Korridor

Stomljudspåverkade byggnader [antal]

Mörkgrön väst
Mörkgrön öst
Lila väst
Lila öst
Mörkblå korridor
Röd korridor
Ljusgrön korridor
Ljusblå korridor
Gul korridor

1
6
1
8
2
3
1
0
7

5.3 Hus som kan komma att bli föremål för inlösen
Utöver ovanstående, har antal byggnader som kan komma att bli föremål för inlösen
beräknats för respektive korridor, se Tabell 14. Dessa byggnader är inte medräknade i de
byggnader som bedöms kunna bli föremål för nivåer över riktvärdena i avsnitt 5.1 och 5.2.
Tabell 14. Uppskattning av antal byggnader som ungefärligt kan bli föremål för inlösen inom
respektive korridor.

Korridor
Mörkgrön väst
Mörkgrön öst
Lila väst
Lila öst
Mörkblå korridor
Röd korridor
Ljusgrön korridor
Ljusblå korridor
Gul korridor

Byggnader som inlöses [antal]
15
41
15
34
15
3
46
1
20
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5.4 Kostnadsuppskattning
För de åtgärder som krävs för att samtliga kvarvarande byggnader, det vill säga de
byggnader som inte löses in, ska klara riktvärdena har en schablonmässig uppskattning av
kostnader sammanställts. Detta har gjorts genom att antal meter spår per korridor som
behöver åtgärdas har beräknats. Vid beräkningen har antagits att varje påverkad byggnad
genererar 30 meter spår som behöver åtgärdas. Denna metod tar inte hänsyn till om
byggnader ligger var för sig eller i en klunga. Metoden ger endast en översiktlig
uppskattning av kostnaderna eftersom det minimala avståndet som behöver åtgärdas för att
nå en effektiv dämpning av vibrationerna är cirka hundra meter. Metod 1 med mellanlägg är
en enkel och billig metod, kostnad cirka 1000 svenska kronor/meter. Metod 2 med
rälsdämpare är en dyrare metod, cirka 5000 svenska kronor/meter. I Tabell 15 redovisas en
kostnadsuppskattning per korridor. Endast vibrationsdämpande åtgärder är medtagna
eftersom vibrationer ger större effekt än stomljud och problem med stomljud försvinner när
vibrationsproblemen har åtgärdats, då det är samma byggnader som utsätts i bägge fallen.
Tabell 15. Schablonmässig uppskattning av kostnader för åtgärder per korridor, redovisat i tusen
kronor, tkr.

Vibrationsdämpande åtgärder
Korridor
Spår som behöver åtgärdas [antal meter] Metod 1 [tkr] Metod 2 [tkr]
Mörkgrön väst
30
30
150
Mörkgrön öst
450
450
2250
Lila väst
0
0
0
Lila öst
810
810
4050
Mörkblå korridor
330
330
1650
Röd korridor
90
90
450
Ljusgrön korridor
30
30
150
Gul korridor
510
30
150

5.5 Sammanfattning av resultat
Ljusgrön och mörkgrön öst resulterar i flest byggnader som kan bli föremål för inlösen. Men
även lila öst skulle resultera i många byggnader som skulle bli föremål för inlösen. Lila öst
innehåller flera byggnader med kulturvärden som kan bli föremål för inlösen samt flest antal
byggnader som skulle kunna utsättas för vibrationer över ansatta riktvärden, 27 byggnader.
Vibrationspåverkade byggnader är alltså de kvarvarande byggnader, efter inlösen, som
bedöms utsättas för vibrationer över ansatta riktvärden. Alla byggnader som är
stomljudspåverkade är också vibrationspåverkade.
En sammanställning av samtliga resultat kan ses i Tabell 16.
Tabell 16. Sammanställning av samtliga resultat. Vibrations- och stomljudspåverkade byggnader är
kvarvarande byggnader efter inlösen som bedöms utsättas för nivåer över ansatta riktvärden. Alla
byggnader som är stomljudspåverkade är också vibrationspåverkade
Korridor
Mörkgrön väst
Mörkgrön öst
Lila väst
Lila öst
Mörkblå korridor
Röd korridor
Ljusgrön korridor
Ljusblå korridor
Gul korridor
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Byggnader som inlöses [antal]
15
41
15
34
15
3
46
1
20

Vibrationspåverkade Stomljudspåverkade Spår som behöver
Kostnad Metod 1 Kostnad Metod 2
byggnader [antal]
byggnader [antal]
åtgärdas[antal meter] [tkr]
[tkr]
1
15
1
26
8
3
7
2
17

1
6
1
8
2
3
1
0
7

30
450
30
780
240
90
210
60
510

30
450
30
780
240
90
210
60
510

150
2250
150
3900
1200
450
1050
300
2550

6. Analys och rekommendationer
Följande slutsatser kan dras från modellberäkningar med vibrationer:
• Villor är mer känsliga för vibrationer än flervåningshus.
• Lokaltåg och godståg genererar högre värden än höghastighetståg.
Stomljud uppstår genom att vibrationer sprids genom marken till närliggande byggnader
och sätter konstruktionen i svängning. Stomljud är ett lågfrekvent ljud och förekommer
framför allt i anslutning till tunnlar i berg men även vid byggnader grundlagda på berg.
Följande slutsatser kan dras från modellberäkningar med stomljud:
• Villor på berg genererar högre värden än villor på lösa jordarter.
• Lokaltåg och godståg genererar högre värden än höghastighetståg.
Vibrationer är ett större problem än stomljud. Åtgärder för att minska vibrationsnivåerna
kan bli aktuellt. Vid dessa åtgärder kommer även stomljudet att dämpas. Åtgärderna kan
bestå av stabilisering av banvallen och dess undergrund men även genom att välja en
spårutformning med effektiv dämpning. Utöver de åtgärderna som beräknats är det möjligt
att genomföra åtgärder på enskilda byggnader. När själva källan till både vibrationer och
stomljud dämpas så fås det bästa resultatet. För detta arbete kan mellanlägg eller
rälsdämpare användas och det finns ett stort antal leverantörer på marknaden. Mellanlägg
har en mindre dämpande effekt på vibrationer, cirka 3-6 dB. Med rälsdämpare kan en
dämpande effekt på upp till 9 dB nås. Vid större dämpningsbehov kan inlösen av byggnader
vara ett alternativ.
De korridorer som går genom existerande bebyggelse resulterar i många hus som kan bli
föremål för inlösen och det finns också flera byggnader kvar på sådant avstånd från spåret
att de kan bli påverkade av båda vibrationer och stomljud.
Resultat från kartläggningen bör användas som underlag för jämförelse av effekterna från
vibrationer och stomljud. Typ av byggnad som påverkas eller identifiering av känslig
verksamhet har inte genomförts i detta skede. Rekommendationen är att studera följande
närmare i nästa skede:
• Hustyp på berg i dagen eller sprickigt berg.
• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
• Känslig verksamhet nära tunnel eller järnväg där oförändrad ljudmiljö är mycket viktigt
för verksamheten.
• Jämförelse av olika åtgärder för att dämpa vibrationer och stomljud samt deras effekt.
• Kalibrering av tågmodellen med höghastighetståg på slab track
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Med dessa utredningar skulle osäkerheten om antalet byggnader som påverkas och
kostnaden för åtgärder kunna minska avsevärt.

16

Bilaga 1. Vibrationsmodell
1. Sammanfattning
Banedanmarks nya vibrationsmodell, se Figur 1, är baserad på en given källstyrka för en
specifik tågtyp. Genom en rad korrigeringar av hastighet, spårtyp, geologi, avstånd till
byggnader och byggnadernas egenskaper, kan modellen användas för att ge en uppskattning
av vibrationer i närliggande byggnader när tåg passerar.

Figur 1.:

Princip för vibrationsmodell.

Det linjära uttrycket för 1/3-oktavrepresentation som används vid beräkning av
komfortvärde i en bostad ges av ekvation 1.1 nedan. Alla accelerationer mäts i den lodräta
riktningen. Alla variabler i nedanstående text avser lodräta accelerationer.
(1.1)

Där:
beräknad vibrationsnivå i en given byggnad (1/3-oktavspektrum).
källstyrkan från ett tåg (1/3-oktavspektrum).
korrigering av tåghastighet (1/3-oktavspektrum).
korrigering av vibrationer genom geologin (1/3-oktavspektrum).
korrigering av vibrationer från geologin till en byggnads fundament (1/3oktavspektrum).
korrigering som beskriver transmissionen av vibrationer från fundamentet
till en given våning i byggnaden (1/3-oktav-spektrum).
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Ekvation 1.1 kan skrivas om till en logaritmisk skala, som följer det mer traditionella sättet
att omvärdera detta sammanhang. Ekvation 1.2 ger denna omformulering av ekvation 1.1.
(1.2)

Där:
beräknad vibrationsnivå i en given byggnad på en logaritmisk

TL
TL
TL
TL

skala (1/3-oktav-spektrum).
källstyrkan från tåget på en logaritmisk skala (1/3-oktavspektrum).
korrigering av tåghastighet på en logaritmisk skala (1/3-oktavspektrum).
korrigering av vibrationer genom geologin på en logaritmisk
skala (1/3-oktav-spektrum).
korrigering av vibrationer från geologin till en byggnads fundament på en
logaritmisk skala (1/3-oktav-spektrum).
korrigering som beskriver transmissionen av vibrationer från fundamentet
till en given våning i byggnaden men inte på en logaritmisk skala (1/3-oktavspektrum).

Ovannämnda led fås genom att ta 10-logaritmen av ekvation 1.1
20

10

/

20
Där

står för parameter index h, g, b och e.

Medelvärdet och osäkerheten (standardavvikelsen av medelvärdet) för den komfortvägda
KB-nivån beräknas och visas i avsnitt 1.8, jfr med Miljöstyrelsens Referenslaboratoriums
Notat RL 1/14 från 12 juni 2014.
Uppskattningen av strukturljud på 1/3 oktav-spektrum fås som den ekvivalenta A viktade
ljudtrycksnivån (10 – 160 Hz) genom att multiplicera en överföringsfunktion för
vibrationer till ljud på följande sätt i ekvation 1.3.
,

(1.3)

Ekvation 1.3 kan skrivas om till en logaritmisk skala, som följer det mer traditionella sättet
att omvärdera detta sammanhang. Ekvation 1.2 ger denna omformulering av ekvation 1.3.
(1.4)

Där:
ovägd accelerationsnivå på golvet på en logaritmisk skala (1/3-oktavTL
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spektrum).
överföring från vibrationer på golvet till strukturljud i rum på en logaritmisk
skala (1/3-oktav-spektrum).

Som för ekvation 1.2 fås TL

genom:
TL

20

10

Ovanstående förklaras mer i detalj i avsnitt 1.8.

1.1

Strategi för modellanvändning

Modellen kan användas på två sätt:


Manuellt, vid beräkning för hand, genom att följa de teoretiska formuleringar som
beskrivs i denna rapport.



Med hjälp av den medföljande programvaran där beräkningarna utförs automatiskt.

Det rekommenderas att använda, den till modellen medföljande programvaran, eftersom
beräkningarna för hand kan bli komplicerade, vilket också kommer att resultera i längre
beräkningstider. När den medföljande programvaran används kan man också dra nytta av
möjligheten att importera och exportera indata från GIS-program.
Generellt rekommenderas följande beräkningsmetod i samband med
miljökonsekvensbeskrivning och liknande. Detta gäller både vid nya tågsträckor och i
samband med hastighetsuppgraderingar av befintliga sträckor.
1

En beräkning av antal byggnader upp till 100 m längs med banans sträcka görs.
Automatisk kategorisering av byggnader från byggregisterdata används (då de är enkla
att utföra genom att använda SQL-kommandon i GIS-databasen). En enkel geologisk 1skiktsmodell används för att beräkna frekvensintervall på alla bjälklag. Alla byggnader
som hamnar 10 dB under det rekommenderade gränsvärdet tas härefter ut ur
datamängden, eftersom det inte är realistiskt med överskridanden för dessa byggnader.

2

En ny beräkning av återstående byggnaderna görs. Nu med en manuell kategorisering
av byggnader utifrån BBR (Bygnings- og Boligregistret) med stöd av Google Street eller
Ortofoto. En geologisk 2-skiktsmodell används, som antingen kalibreras utifrån
geoteknisk data från borrhålsarkiv eller genom enkla fältmätningar. Beräkningar görs
fortfarande på alla bjälklags frekvensintervall.

3

I byggnader som fortfarande överskrider gränsvärdena kontrolleras bjälklagen för att
välja specifika egenfrekvensintervall. Bjälklagen undersöks om det fortsatt är
överskridanden (för hastighetsuppgraderingar om ökningen är större än 1,0 dB i
förhållande till nollmätningen eller om nollmätningen i förväg är över gränsvärdet).

4

I byggnader där det fortfarande finns avvikelser kan det tas stickprov för att uppmäta
egenfrekvensen i bjälklaget. Vid stora överskridanden råder ingen större tvekan om att
det finns problem som kräver åtgärder. Vid små överskridanden är det mer relevant att
utföra kontrollmätningar för att stödja beslut om eventuell åtgärd.

5

Data kvalitetssäkras utifrån en ingenjörsmässig uppskattning genom att jämföra
byggbeskrivningar med uppskattade beräkningar. Den medföljande programvaran
erbjuder flera alternativ för att bedöma 1/3-oktavespektra för varje beräkning, vilket
gör att eventuella avvikande resultat kan utvärderas ytterligare. Användaren bör vara
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medveten om att modellen är en datastyrd modell. Det innebär att modellen aldrig blir
bättre än de data som den är baserad på, varför byggnader som avviker mycket från
genomsnittet kan vara svåra att skapa rättvisande beräkningar för.

1.2

Källstyrkan, Lak

Medelvärdet och standardavvikelsen i förhållande till källstyrkan i spektret
finns
tillgängliga för en specifik typ av tåg på en given bana. Dessa värden används i
beräkningarna av vibrationer och uppskattning av strukturljud som beskrivs i avsnitt 1.8
Generellt är källstyrkan uppmätt 7,5 meter från spåmitt, men det har förekommit
situationer där detta inte har varit möjligt på grund av lokaliseringen. Det finns också
berörd data som uppmätts i andra projekt, som har uppmätts på andra avstånd än 7,5
meter.
Strömkällan är ett 1/ 3-oktavspektrum som är avsett för centerfrekvenserna inom intervallet
1,25 Hz till 160 Hz.

1.3

Korrigering av tågets hastighet, TLh

Tågens hastighet påverkar vibrationer. Detta innebär att en del av spridningen hos
uppmätta vibrationsnivåer från passerande tåg på en given spårtyp beror på tågets
hastighet. Resten av spridningen kan hänföras till andra faktorer såsom mätosäkerhet,
skillnader mellan tåg av samma typ exempelvis hjulställning, etcetera.
För att kunna modellera effekten av tågets hastighet avseende vibrationsnivån har
tåghastigheten uppmätts samtidigt som källstyrkan.
En linjär regressionsanalys har sedan används för att hitta sambandet mellan log
och
log
, där S är tågets hastighet och
är vibrationsnivån RMS Slow för varje 1/3 oktav i
källstyrkans spektrum se Figur 22.
Förhållandet mellan S och

finns för varje frekvensbands centrum vid:
Log

där och
centrum.

Log10(

(1.5)

⋅ Log

är parametrar som definierar den linjära modellen i varje frekvensbands

)
Linjär regressionslinje
∆(Log10(ak))
Δ(Log10(S))

Log10(S)
Figur 2. Uppmätt frekvensbands amplitud , för en given centralfrekvens i ett 1/3oktavbandsspektrums representation, som en funktion av tågets hastighet S (logaritmisk
20
representation).

Ekvation 1.5 kan uttryckas på en linjär skala som:
(1.6)

10 ⋅

Den fastställda korrelationen mellan tågets hastighet och vibration implementeras i
modellen med bandfrekvens centrum som:
10
Där

ø

∗

⋅

ø

⋅

(1.7)

är hastigheten, där uppskattningar av komfort och strukturljud beräknas och
är den uppmätta tåghastigheten.
ø

i ekvation 1.7 kan omformuleras till en logaritmisk skala som:
10

1.4

20 ⋅

10 ⋅

ø

Korrigering av dämpning i geologi, TLg

Dämpningen eller transmissionsförlusten genom geologin, från banan till en given byggnad,
kan bestämmas på tre fundamentalt olika sätt:




fältmätningar på den faktiska platsen
teoretiska beräkningar
en empirisk modell.

Fältmätningar
Vid fältmätningar uppmäts vibrationsnivån i en källpunkt som ligger ungefär 7,5 meter från
spårets mitt, och i den mottagande punkten som är en bit från banan, till exempel på en
tomt där man önskar fastställa vibrationsnivån i en framtida byggnad. Där
och
är de uppmätta 1/3-oktav accelerationsspektra i respektive källpunkt (k) och mottagarpunkt
(j), är den uppmätta transmissionsförlusten i linjär skala enligt ekvation 1.8.
(1.8)
Ekvation 1.8 kan omformuleras till en logaritmisk skala enligt ekvation 1.9.
20
där

(1.9)

är centerfrekvensen i de successiva 1/3-oktavbanden.

Transmissionsförlusten kan mätas genom att använda passerande tåg som vibrationskälla,
om beräkningen av vibrationsnivån kan företas på en plats nära en existerande bana. Om
det är frågan om förundersökningar för en framtida bansträckning, kan
transmissionsförlusten mätas genom användning av en hydraulisk vibrator eller en
handhållen hammare som vibrationskälla.
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Teoretiska beräkningar
Vid teoretiska beräkningar beräknar man transmissionsförlusten teoretiskt. Detta är en
känd metod som baseras på vågrörelselära. Metoden består i att sammanfatta
elementärlösningar till vågekvationen i ett stratifierat medium på passande vis. Denna
lösning visar endast den del av transmissionsförlusten, som kan hänföras till ren
vågutbreding. Således tas inte eventuella resonanssvängningar i jordlagren med, vilka kan
vara av betydelse på platser där det är en stor skillnad mellan det översta och
nästkommande jordlager. Önskas en teoretisk bestämning av transmissionsförlusten på
sådana platser, är det nödvändigt att sätta upp en finit elementmodell för den geologiska
stratifieringen baserad på reflexionsseismik eller geoteknisk borrning.

Empirisk modell
Vid en empirisk modell fastställs transmissionsförlusten utifrån de basala fysiska
egenskaperna vid vågens utbredning, kombinerat med information från existerande
mätdata. Transmissionsförlusten vid en tvåskiktsgeologi ock kan ses i ekvation 1.10.
20

20

(1.10)

Där:
fastställs av ekvationen 1.11 nedan.
är avstånd från spårmitt till källpunkt (≈ 7,5 m)
är avstånd från spårmitt till byggnadsplatsen
η är den viskösa dämpningskonstanten i det översta jordlagret
c är vågutbredningshastigheten i det översta jordlagret
Funktionen
styr delvis vågutbredningens geometri, och dels om där är
resonansförhållande i det översta jordlagret och fastställs av följande formel:
1
(1.11)
Där:
/
√

är frekvensen, där vågfältet skiftar karaktär från plant till böjt
är centerfrekvensen för resonans i geologin

h är tjockleken av det översta jordlagret
ν är Poissons förhållande
b = 1 för platser med resonans i geologin, annars b = 0.
a = 0,3 baserat på mätningar vid Kværkeby
Den empiriska modellen för transmissionsförlusten visar på god överensstämmelse med de
faktiska mätningarna vid Kværkeby i frekvensområdet 1 - 100 Hz. För frekvenser över 100
Hz överskattar den empiriska modellen den uppmätta transmissionsförlusten, antagligen
för att den viskösa dämpningskonstanten är för hög eller inte representerar fysiken för
transmissionen av de högfrekventa vibrationerna.
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I modellen är det möjligt att välja mellan en 1-skiktsmodell och en 2-skiktsmodell för den
geologiska dämpningen.
I 1-skiktsmodellen antas det att:
1,45
I 2-lagsmodellen antas det att:
1

I båda modellerna antas det att:
20

1.5

0.

Korrigering av dämpning från geologi till byggnadsfundament, TLb

Kopplingen från jord till fundament i en byggnad baseras på mätningar med två
accelerometrar som står på jordytan vid fundamentet respektive på själva fundamentet.
Från data kan sedan slutsatser dras, att den definitift viktigaste parametern är
byggnadstypen, medan man inte kan säga något om typen av fundamentets inflytande.
Detta eftersom det i nästan alla villor som det uppmätts i, i samband med utvecklingen av
vibrationsmodellen, funnits linjefundament, medan flervåningshusen i databasen är direkt
funderade. Utifrån uppmätt data kan det inte påvisas att källare har någon inverkan på
överföringsfunktionen.
TLb består av två grupper av 1/3-oktavspektra, ett för villor och ett för flervåningshus.
Generellt sett är den bredbandade kopplingsförlusten cirka 25 dB för flerbostadshus, medan
den är omkring 10 dB för villor. Denna skillnad är troligtvis ett uttryck för att våningshus är
väsentligt tyngre och därför responderar "trögare" än vad lättare villor gör.

1.6

Korrigering av vibrationsutbredning från fundament till våning i
byggnad, TLe

Vid bestämning av vibrationsöverföringsfunktionerna från fundamentet till golvet är det
golvets egenfrekvens, som är den avgörande faktorn för överföringsfunktionen.
Baserat på en genomgång av mätningar från ett stort antal byggnader har valet gjorts att
kategorisera de uppmätta överföringsfunktionerna efter det tillhörande däckets
egenfrekvenser i frekvensintervallen 0-20 Hz, 20-40 Hz, 40-65 Hz och 65-110 Hz.
TLe består av åtta 1/3-oktav spektra, ett för bottenvåning och ett för första våningen i vart
och ett av däcksegenfrekvensintervallen 0-20 Hz, 20-40 Hz, 40-65 Hz och 65-110 Hz. Du
måste välja mellan dessa spektra genom att bestämma uppskattningen av vibrationsnivå.
Överföringsfunktionerna för våning 2 respektive 3 fås genom multiplikation av första
våningens överföringsfunktion TLe med faktorerna som anges i Tabell 17.
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Tabell 18. Multiplikationsfaktorer från vån. 2 och vån. 3.
Faktor [-]

Faktor [dB]

Faktor

Faktor dB

Vån. 1 till vån 2.

1,13

+1,1

Vån. 1 till vån. 3.

1,51

+3,6

Modellen stödjer för närvarande inte etager över en tredje våning.
Överföringsfunktionerna för bottenvåningen och våningsplan 1 bestäms som den
genomsnittliga överföringsfunktionen inom varje frekvensintervall, och det verkar som att
förstärkningen typiskt ligger omkring 15-20 dB.

1.7

Strukturljudsöverföringsfunktion,

Grunden för överföringsfunktionerna från vibrationer i golv till strukturljudet i samma rum
fås genom att det görs specifika mätningar av strukturljud vid samtidiga
vibrationsmätningar i golvet under mikrofonen som användes till att mäta ljudtrycket i
rummet.
För att särskilja luftburet ljud från stomljud mättes ljud utanför och inuti byggnaden vid
samma tidpunkt. Mätningarna utfördes vid passerande tåg och med en vibrator som gjorde
ett vibrationssvep upp till 315 Hz. Dessutom gjordes mätningar vid en kontrollerad
bullerkälla som sände ut "Rosa brus".

1.8

Beräkningsmetod

Den formulering som används för beräkningen av den resulterande KB-vägda
accelerationen på en plats fastställs enligt följande:
⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

där är en variabel som representerar centerfrekvensen för vart och ett oktavband i de olika
spektra i en 1/3-oktav representation, och
är uttrycket för KB-viktningsfiltret
tillhörande centerfrekvensen enl. "OFM 9 1997. Orientering fra Miljøstyrelsen,
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".
Det bör noteras, att
,
och
betraktas som stokastiska variabler som
⋅
kännetecknas på grundval av de enskilda mätningar som utförts i motsats till
och
som är deterministiska variabler.
Betecknas

som total band power (TBP) av spektret

⋅

⋅

⋅

:

⋅

där index, i, refererar till centerfrekvensen, till exempel
.
⋅
24

1,25

och

80

, och

Således kan medelvärdet av TBP funktionen

≅

⋅

⋅

uppskattas genom:

⋅

⋅

varvid medelvärdena representeras av beteckningen

.

genom en
För att kunna beräkna standardavvikelsen för storleken , dvs , linjäriseras
första ordningens Taylor approximation omkring . Således kan beräknas enligt
följande, under antagandet av oberoende variabler och genom att bortse från korrelationer:
≅

⋅

⋅
/

⋅

Där uttrycken
,

,
och

och

svarar till standardavvikelsen av medelvärdena av

med hänsyn tagen till storleken av de olika seten av data.

Vidare,

›

beskriver standardavvikelsen av variabeln

.

›

beskriver standardavvikelsen av variabeln

.

›

beskriver standardavvikelsen av variabeln

.

Betraktas följande uttryck med hänvisning till komfortvärdet C:
20 ⋅ log

10

Under förutsättning att
är log-normalfördelat, kan medelvärdet av
accelerationskomfortnivån (dvs ) och standardavvikelsen af
(dvs.
följande:

) beräknas enligt

20
⋅ ln 1
ln 10
20
ln 10

ln

10

1 ln 10
⋅
⋅
2
20

25

För att ta hänsyn till den osäkerhet som följer i betraktningen av de analytiska geologiska
modellerna, antas att modellerna är knutna till en standardavvikelse på
6 på en dB
skala. Motsvarande nivåer är dokumenterade i rapporten "Orientering nr. 10 fra
miljøstyrelsens. Referencelaboratorium for støjmålinger. Vibrationer fra jernbaner".
Således kan den resulterande standardavvikelsen av medelvärdet för komfortnivån
beräknas enligt:
,

och ,
är modellens output som beskriver accelerationskomfortnivåer i en dB
representation relativt till 10
/ .

Formuleringen som används till beräkning av strukturljud för platsen j, lyder:
⋅

,

⋅

⋅

⋅

⋅

Således kan medelvärdet av TBP av spektret

≅

,

⋅

,

beräknas genom följande uttryck:

⋅

⋅

⋅

där index i refererar till centerfrekvensen (t.ex.

Den maximala ljudtrycksnivån

10

och

10

,

20 ⋅ 10

Slutligen kan det ekvivalenta ljudtrycket över 10 minuter, betecknat
strukturljudet beräknas genom följande uttryck:
10 ⋅

).

bestäms genom:
20 ⋅

,

160

10

⋅
60 ⋅ 10

,

, för

⋅ 10

där
respektive
är antalet tåg inom en 10-minutersperiod och den tid i
sekunder som det tar för tåget att passera platsen.
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1. Inledning
Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås
som en del i en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm
via Jönköping.
Deletappen Bollebygd-Borås består av cirka 30 kilometer dubbelspår och kommer att ha två
stationer, en i Borås och i Bollebygd. Inom lokaliseringsutredningen för ny höghastighetsbana mellan Bollebygd och Borås ska korridorer tas fram för genomförbara alternativa
sträckningar för den nya höghastighetsbanan.
Detta PM har tagits fram parallellt med arbetet med lokaliseringsutredningen.

2. Bakgrund
Västarvet (med Kula HB som underkonsult) har på uppdrag av COWI AB utfört en
kulturarvsanalys inom utredningsområdet för den planerade höghastighetsjärnvägen mellan
Göteborg och Borås, inom ramen för lokaliseringsutredningen utmed etappen BollebygdBorås. Utredningsområdet är drygt 30 kilometer långt och, öster om Borås, som mest 11
kilometer brett. Västra delen av korridoren är mellan två och tre kilometer bred. I figur 1
nedan redovisas utredningsområdet som beaktats under kulturarvsanalysen med röd färg;
denna yta var aktuell när arbetet påbörjades våren 2015. Lokaliseringsutredningens
utredningsområde minskades senare något; denna yta avgränsas med blå färg i figur 1.

Figur 1. Kulturarvsanalysens utredningsområde (röd markering) och nuvarande utredningsområde
(blå färg).

3. Syfte
Kulturarvsanalysen har, i enlighet med förfrågningsunderlaget, karaktären av en översiktlig
kulturhistorisk förstudie. Syftet är bland annat att på ett övergripande plan beskriva den
kultur- och landskapshistoriska utvecklingen inomutredningsområdet i ett långt
tidsperspektiv samt att redovisa miljöer och objekt som har lagskydd eller av andra skäl bör
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bevaras eller stärkas. Utredningen syftar även till att översiktligt bedöma förekomsten av
tidigare inte kända fornlämningar.

4. Metoder och källmaterial
Utredningen baseras på en kombination av befintliga underlagsmaterial i form av kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar, fornlämningar i FMIS, moderna och historiska
kartor samt fältbesiktningar. Bollebygds kommun i västra delen av området saknar ett
kulturmiljöprogram. Här finns endast en byggnadsinventering från år 1998. Borås
kommunala kulturmiljövårdsprogram färdigställdes år 2000 och avspeglar 1990-talets
bedömningsgrunder, då urval och värdering i hög grad ännu fokuserade på bebyggelse och
fornlämningar. Miljöperspektivet, med en helhetssyn på landskap där framför allt de agrara
miljöernas tids-rumsliga komplexitet beaktas, hade då inte fått fullt genomslag. För Borås
finns också en något äldre byggnadsinventering (från åren 1996-98), vars innehåll dock inte
föreligger i komplett digitalt skick. Någon utbredningskarta över de enskilda byggnaderna
(som av allt att döma har en tydlig tyngdpunkt i östligaste delen av utredningsområdet) kan
därför inte presenteras.
På 1990-talet ökade också insikten om att fornlämningarnas registrering i den här delen av
landet präglades av stora brister. De senaste årens undersökningar i regionen har bekräftat
att så är fallet. Vi vet idag att uppgifterna i FMIS på många platser har så pass stora
kvalitetsbrister att de inte kan användas för att illustrera fornlämningarnas faktiska
utbredning med någon större skärpa. Det är framför allt registreringen av fossil åkermark
som utgör den största felkällan, men även gravar och andra traditionella fornlämningar är i
vissa områden kraftigt underrepresenterade. Avsaknaden av stora arealer med förhistorisk
åkermark innebär exempelvis därför att även bedömningen av boplatsernas lägen och
omfattning avsevärt försvåras.
Mot bakgrund av bristerna i källmaterialet som beskrivs ovan utvidgades fältbesiktningarna
inom utredningsområdet. Den gemensamma fältdagen för de tre inblandade personerna (en
bebyggelseantikvarie, en arkeolog och en historisk-geograf) utökades därför med ytterligare
ett par arbetsdagar. Misstanken om att det framför allt inom Bollebygds kommun kunde
finnas tidigare ej uppmärksammade agrara miljöer bekräftades under fältkontrollerna. I det
stora skogsområdet mellan ådalen i väster och gränsen mot Borås stad påträffades flera
mindre gårds- och torpmiljöer med delvis stora landskapshistoriska värden. Även på
Boråssidan framkom ett antal "nya" miljöer. Fältbesiktningarna kan dock inte betraktas som
inventeringar. Med hänsyn till uppdragets karaktär och omfattning kunde givetvis inte hela
utredningsområdet kontrolleras i detalj. Det kan alltså finnas ytterligare miljöer som
uppfyller kvalitetskraven för att klassificeras enligt de här använda begreppen mycket högt
kulturmiljövärde respektive högt kulturmiljövärde.

5. Rapportupplägg
Redovisningen nedan inleds med en kort karakteristik av bebyggelsen. Därefter görs en
"regionalisering" av utredningsområdet, en uppdelning i olika landskapshistoriska zoner.
Avsikten är här att ringa in skillnader mellan de olika bygdernas utveckling med avseende
på markanvändning, bebyggelse och kronologiskt djup. De fem landskapszonerna
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presenteras först och får utgöra ramarna för en översiktlig beskrivning av landskapets
långsiktiga utveckling och de synliga kulturhistoriska spåren och sammanhangen. Här
redovisas också miljöer som tidigare beskrivits i Borås kulturmiljövårdsprogram och
byggnadsinventeringen i Bollebygd. Några riksintressen för kulturmiljövården finns inte
inom utredningsområdet.
Därefter sker en närmare presentation av samtliga miljöer, vilka efter sammanvägning av
befintliga uppgifter och iakttagelserna under fältbesiktningarna bedöms vara värda att
uppmärksamma i det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen. Områdena har, som
nämndes ovan, delats in i två värdeklasser: mycket högt kulturmiljövärde respektive högt
kulturmiljövärde (jämför resonemang på nästa sida). Avslutningsvis återknyts kort till den
källkritiska diskussionen kring FMIS och problemen kring bedömning av fornlämningarnas
faktiska utbredning och de framtida kostnader för arkeologiska undersökningar.
Utredningsarbetet har utförts av Karin Lundberg och Mats Hellgren, Västarvet och Pär
Connelid, Kula HB. Rapporten har sammanställts och huvudsakligen författats av den
sistnämnde.

6. Allmänt om bebyggelsen och landskapshistoria
Agrarbebyggelsen är en tydlig exponent för landskapets kulturhistoriska dimension, kanske
det som många människor först och främst förknippar med landsbygdens historia.
Utredningsområdet, som berör delar av häraderna Bollebygd, Veden och Ås, präglas av ett
relativt ålderdomligt byggnadsskick, och består än i dag företrädesvis av bebyggelse med
agrar anknytning. Många av mangårdsbyggnaderna, vissa uppförda så sent som på 1870talet, är framkammarstugor. Denna byggnadstyp förekom redan på 1700-talet och försågs
ofta med nyckelhålsskonkar. På Yttre Näs finns en framkammarstuga och en lillstuga med
nyckelhålsskonk.
Dagens bebyggelse speglar framförallt det sena 1800-talets byggnadsskick i Västsverige. Det
västsvenska dubbelhuset, ett bostadshus med kök och tre rum centrerade runt en central
murstock, blev då vanliga. Exempel på dessa finns både i Upptröst och Bråten. Här finns
även gårdar med en sexdelad plan som mer är i överensstämmelse med de typritningar som
kom under 1800-talets senare del.
Ekonomibyggnaderna speglar genom sin storlek bärigheten i den egna marken och således
återfinns de större kring dalgångarna längs Viskan. Länge byggdes också heltimrade
ekonomibyggnader. Ladugårdarna i området har ett särdrag: vid porten har ett utskott eller
indrag gjorts, så att porten hamnat under tak. I Upptröst finns en ladugård från tidigt 1800tal med en sådan lösning. På många gårdar finns källare med överbyggnader som ofta
inrymt snickarbodar. Detta speglar Sjuhäradsbygdens tradition av sidoinkomster, från
exempelvis textilt hantverk eller möbelsnickeri.
Odlingslandskapet är dock - och har nästan alltid varit - fullt av olikåldriga strukturer och
former som avspeglar hur människan under olika perioder utnyttjat marken och organiserat
den agrara miljön rent rumsligt. På många platser är till exempel den övergripande, gamla
uppdelningen på inägor och utmark ännu fullt iakttagbar.
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Sjuhäradsbygden är en av landets landskapshistoriskt mest intressanta regioner. Stora
arealer fossil (=varaktigt övergiven) åkermark från skilda perioder, äldre hägnader,
övergiven bebyggelse och andra lämningar överlevde här den agrara revolutionens
landskapsomvandling. Landskapet har ständigt varit i förändring, ofta i en långsam process
där former pålagrats och gamla investeringar återbrukats; ibland skedde förändringarna
radikalt och resulterade i att nya strukturer kom att överlagra äldre. Spåren uppträder i både
skogsmark och på de gamla inägorna, där bete eller annan hävd bidrar till att olika skeden i
jordbrukets utveckling synliggörs och kan överblickas. Ännu på 1900-talet trampade
människor bokstavligt talat runt i sin egen historia under arbetet ute i landskapet. Den stora
mängden historiska spår ute i terrängen är således ett karaktärsdrag för regionen och en
värdefull del av landsbygdens kulturarv.
Bedömning och urval av miljöer i denna rapport har styrts av ett landskapshistoriskt
perspektiv som utgår från förhållandena som kort beskrivs ovan. Bebyggelsen, de synliga
historiska spåren på marken och en god hävd av åker- och betesmarker har fungerat som de
viktigaste urvalskriterierna. De värdefullaste platserna och miljöerna kännetecknas, enkelt
uttryckt, av att alla dessa aspekter är tydligt framträdande. Klassificeringen mycket högt
kulturmiljövärde innebär i de flesta fallen att både upplevelsemässiga och vetenskapliga
värden är mycket höga, vanligen samvarierande med en tilltalande landskapsbild.
Klassificeringen högt kulturmiljövärde används för miljöer där en eller flera av de ovan
nämnda aspekterna är mindre framträdande eller saknas.

7. Landskapshistoriska zoner inom
utredningsområdet
Med utgångspunkt i den historiska markanvändningen, bebyggelsens utveckling och
fornlämningarnas utbredning har utredningsområdet delats in i fem delområden/zoner eller
"landskapstyper" (figur 2). Indelningen är förvisso grov och gränsdragningarna delvis något
flytande. En karakterisering av det här slaget är dock användbar av flera skäl, inte minst när
landskapet ska beskrivas på den översiktliga skalnivå som är aktuell här. De olika
delområdena är:
• Ådalsbygden längst i väster
• Den utpräglade skogsbygden i väster
• Sjöbygden och Viskans dalgång
• Skogs- och odlingsbygden öster om Viskan
• Staden Borås och dess närmaste omgivningar
Zonindelningen har skett med utgångspunkt i dagens landskapsbild och det kulturhistoriska
innehållet utgående från såväl synliga lämningar som det allmänna kunskapsläget kring
regionens landskapshistoria. Processerna bakom framväxten av odlingslandskapet har
varierat avsevärt inom olika delar av utredningsområdet och kan ännu avläsas i de gamla
inägomarkernas storlek och rumsliga fördelning, men även i hög grad i fornlämningsbilden
och den agrara bebyggelsens karaktär. I Skogs- och odlingsbygden öster om Viskan vittnar
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Figur 2. Landskapshistoriska zoner inom utredningsområdet. Lokaliseringsutredningens nuvarande, något mindre område avgränsas med blå färg.
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exempelvis en avsevärt större mängd fossil åkermark och förhistoriska gravar om att
odlingslandskapet har en längre historia, vilket bland annat medfört att de ännu öppna
inägomarkerna ligger tätare. Påverkan på de omgivande utmarkerna – dagens skogsmarker
– har exempelvis i sin tur lett till att inslaget av lövskog är större än i Den utpräglade
skogsbygden i väster. I det här aktuella utredningsområdet kan storleken/åldern på
inägomarkerna grovt beskrivas som en gradient, med de minsta-yngsta i väster och äldstastörsta (och tätast liggande) i öster.
Uppdelningen på skilda landskapszoner är således tänkt att avspegla områden där
markanvändningshistoriken och bebyggelsens utveckling under långa perioder varit ganska
likartad. Borås stadsområde utgör här naturligtvis en egen region, med ett kulturhistoriskt
innehåll och landskap som helt avviker från de omgivande, agrara bygderna. En viktig,
grundläggande faktor för bygdens framväxt har naturligtvis varit de delvis olikartade
naturgeografiska förutsättningarna inom delområdena. Ibland skiftar landskapstyperna
tvärt, exempelvis mellan dal/skogsbygd i väster och mellan urbana/agrara miljöer kring
Borås i öster.
Med utgångspunkt i de fem landskapshistoriska zonerna lämnas nedan en översiktlig
landskapshistorisk beskrivning av redan kända kulturmiljöer inom utredningsområdet.

7.1 Ådalsbygden längst i väster
Dalgångsbygden ligger längst i väster. Inom landskapszonen återfinns de två parallella
ådalarna längs Nolåns och Söråns meandrande lopp. Det rör sig här om ett relativt öppet
och topografiskt varierat odlingslandskap som delvis är starkt präglat av tätorterna i
Bollebygd i norr och Rävlanda i söder samt av den befintliga järnvägens sträckning.
Praktiskt taget hela ytan har sedan åtminstone 1500-talet fungerat som inägomark, det vill
säga åker och (framför allt) äng, bland annat till säteriet Forsa i Bollebygds socken och Berg
i Björketorps socken. I södra kanten av Söråns dalgång ligger de historiska gårds- och
bytomterna till Rinna, Hunared och Erikstorp, belägna i Bollebygds socken. Gårdarna är
belagda under 1500-talet och torde ha funnits redan under medeltiden.

Figur 3. Välbevarad agrarbebyggelse vid Vittkärr, belägen i typiskt terrängläge
i Nolåns dalgång. Foto: Pär Connelid, Kula HB.
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Zonen berör östra delen av det kommunala "bevarandeintresset" Nolåns dalgång (beskrivet
i byggnadsinventeringen från år 1998), beläget norr om själva ån. Värdekärnorna inom detta
utgörs i första hand av ett antal välbevarade agrara bebyggelser, där flera ligger högt i
terrängen och nära skogen på tidigare utmarker (jämför figur 3 på föregående sida).
Odlingslandskapet är starkt präglat av en varierad topografi med bland annat raviner i
sluttningen ned mot Nolån.
Inga fornlämningar är registrerade inom denna zon. Ett par fynd av flinta vid Kråkstorp och
en yxa vid Erikstorp, liksom flera liknande lösfynd i dalgångarnas förlängning söder- och
norrut, indikerar dock förekomsten av boplatser från stenåldern. Det kan inte heller
uteslutas att den berörda delen av dalgången varit utnyttjad för bebyggelse och odling under
senare förhistoriska perioder. Samtliga äldsta, kända gårds- och bytomter utgör också
potentiella fornlämningar.
Inga nya kulturmiljöer identifierades under fältbesiktningarna som genomfördes inom
ramen för denna utredning.

7.2 Den utpräglade skogsbygden i väster
Öster om dalgångsbygden vid Bollebygd/Rävlanda reser sig terrängen tvärt och ett höglänt
landskap dominerat av vidsträckt barrskog breder ut sig. Topografin är mycket varierad,
med flera höjdområden belägna nära 200 metersnivån över havet. Inslaget av våtmarker i
form av mossar och kärr är stort. Området innehåller även flera småsjöar; större sådana
saknas, vilket skiljer det markant från den utpräglade sjöbygden öster om. Jordtäcket av
morän är mycket tunt och huvuddelen av ytan klassificeras därför som urberg (”berg i
dagen”) på SGU:s jordsartskartor.
Det är här fråga om ett utpräglat utmarkslandskap, som under senare århundraden
innehållit glest utspridda inägomarker kring små ensamgårdar och torpbebyggelser. Endast
en liten bybildning finns: Upptröst i Seglora socken bestående av två hemman i äldre
skattelängder (jämför kartbilden i figur 4 på nästa sida). Odling och bebyggelse etablerades i
de flesta fallen här sannolikt relativt sent, på ett fåtal platser möjligen redan under medeltid.
Utbredningen av fossil åkermark och den (sannolikt) totala avsaknaden av förhistoriska
gravar indikerar att området praktiskt taget inte alls varit ianspråktaget för odling eller
bebyggelse under förhistorisk tid.
Området ligger i en del av Sjuhäradsbygden där äldre kartor omnämner ”fäbodar”.
Ursprunget för dessa är dock oklart. Frågan är om de verkligen använts inom ett system
med säsongsmässigt utnyttjande av betes- och slåttermarker i höglänt terräng som liknat det
i landets klassiska fäbodområden. Fenomenet är likväl intressant och avspeglar att de stora
landskapsmässiga skillnaderna mellan ådalarna och omgivande höglänta områden kan ha
givit upphov till ett snarlikt markutnyttjande (jfr Connelid & Rosén 2005). Inom
utredningsområdet finns flera ort- och marknamn som innehåller fäbodindikerande
element av typen –bod, exempelvis Låddekärrsbu.
Endast en kulturmiljö inom delområdet har tidigare uppmärksammats, nämligen det ovan
nämnda Upptröst. Delar av byns inägor upptas som miljön Upptröst-Hunghult (objekt nr 9)
i Borås kulturmiljövårdsprogram från år 2000. I östra Upptröst ligger tre gårdar samlade
kring en vägkorsning, omgivna av ett småbrutet odlingslandskap innehållande stenmurar,
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Figur 4. Inägorna vid Östergården i Upptröst år 1817. Notera det småskaliga mönstret av glest spridda åkerlappar (brunfärgade ytor).
Akten O148-36:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet.

hamlade träd, fossil åkermark med mera. Bebyggelsen består av välbevarade bostadshus
från 1900-talets början.
De registrerade kulturhistoriska spåren i FMIS är synnerligen få inom denna landskapszon
och utgörs huvudsakligen av bebyggelseplatser vid några torp samt ett antal stenbrott. Inga
objekt är klassificerade som fornlämningar. Området kan emellertid delvis, i anslutning till
några av de små sjöarna, ha utnyttjats under stenåldern. Äldre lantmäterikartor och
Skogsstyrelsens redovisning av Skog & historia-inventeringarna visar att det faktiska antalet
torpmiljöer vida överstiger de i FMIS. Fler av dessa kan i enlighet med de nya riktlinjerna i
kulturmiljölagen komma att betraktas som fornlämningar.
I samband med fältbesiktningarna påträffades flera kulturmiljöer som tidigare inte noterats,
två torp samt en välbevarad inägomark vid gården Låddekärrsbu.

7.3 Sjöbygden och Viskans dalgång
Mellersta delen av utredningsområdet karakteriseras av ett uppsprucket landskap
innehållande åtskilliga stora och halvstora sjöar. Flera av sjöarna är långsträckta och
orienterade längs de dominerande geologiska huvudlinjerna i nordost-sydväst. Centralt i
området ligger Bosjön och Västersjön, i väster de något mindre sjöarna Uppsalen och
Eningen. Utanför utredningsområdet i norr återfinns den stora Viaredssjön. De större
sjöarna innehåller flera öar och långsträckta, delvis breda näs. På de sistnämnda har det
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funnits en hel del jordbruksbebyggelse under historisk tid och flera av gårdarna har
namngivits efter näsen, till exempel Övre Näs och Lilla Bosnäs.
Bebyggelsen i Sjöbygden och längs Viskans dalgång har under historisk tid varit betydligt
mer omfattande än i skogsbygden västerut. Det rör sig visserligen mest om enstaka hemman
men inägorna har legat tätare, ofta i direkt anslutning till sjöarna, vilket sannolikt inneburit
att merparten av landskapet varit mer eller mindre påverkat av mänskligt utnyttjande.
Kartorna från 1600- och 1700-talen visar att utmarkerna betades intensivt och att svedjande
var vanligt. På flera platser finns stora lövskogsbestånd som inramar de historiska inägorna
(jämför figur 5).

Figur 5. Funningen år 1701. Bebyggelsen ligger på den centrala delen av inägorna, det grönfärgade
området i bildens mitt. De stora beskogade ytorna i norr och sydväst utgörs av kohagar. Akten O18114:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet.

Många av inägomarkerna här togs sannolikt i bruk redan under medeltid, på någon plats
möjligen redan under järnålderns slutskede. Förhistorisk odling har dock troligen inte
förekommit i någon nämnvärd omfattning, vilket indikeras av att fossil åkermark inte
registrerats på mer än ett par platser. En viktig förutsättning för det ofta arealkrävande
förhistoriska jordbruket – större sammanhängande moränhöjder – saknas i hög grad inom
området. Ett undantag utgör den tidigare inägomarken i Viareds by, belägen uppe på en
långsträckt drumlin. Området används idag till största delen som industrimark men har
brukats sedan åtminstone äldre järnålder; flera ytor med förhistorisk åkermark finns ännu
kvar. På grund av industriutbyggnaden har Viared inte medtagits i Sjöbygden utan förts till
delområdet Staden Borås.
Flera av de tidigare inägomarkerna i östra delen av området, framför allt längs vägen mellan
Lilla Bosnäs och in mot Borås är starkt påverkad av villabebyggelse från 1900-talets andra
hälft. Inägomarkerna hävdas här inte längre på samma sätt som längre västerut.
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Ett antal enskilda byggnader har tidigare värderats inom området men inga miljöer är
upptagna i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet från år 2000.
Sjösystemet har erbjudit attraktiva miljöer för stenålderns bosättningar, särskilt under
perioderna före bondestenåldern. FMIS upptar ett antal fyndplatser för flinta längs Bosjöns
stränder som indikerar detta. Det finns all anledning att anta, att boplatserna från denna
tidsperiod är kraftigt underrepresenterade. I övrigt innehåller FMIS endast några få
områden med fossil åkermark och enstaka torpmiljöer. Skog & Historias inventeringar
indikerar förekomsten av ytterligare en del fossil åkermark, dock inga stora områden, samt
flera torpmiljöer.
Under fältbesiktningarna identifierades flera tidigare ej beaktade agrara kulturmiljöer,
samtliga belägna i anslutning till de större sjöarna i västra delen av delområdet, exempelvis
vid Yttre Näs och Riddarebo.

7.4 Skogs- och odlingsbygden öster om Viskan
Öster om Viskan och Borås har bebyggelsen under historisk tid, troligen delvis även under
järnålder, varit ganska omfattande och på flera ställen gett upphov till större, sammanhängande inägoområden. Det rör sig om skogsbygd och en dominans för enstaka hemman
men bebyggelsens täthet avviker markant från mönstret i övriga delområden. Genom
området löper flera äldre, viktiga vägsträckningar och sedan grundläggningen 1621 har
Borås på olika sätt påverkat landskapet i sitt närmaste omland. I Brämhult är mötet mellan
tätortens villabebyggelse och den omgivande agrara miljön högst påtagligt.
Den bitvis tätt liggande, äldre agrarbebyggelsen söder och öster om Borås är en utlöpare av
de gamla jordbruksbygderna i anknytning till Viskans och Ätrans vattensystem i norr och
öster. I dessa områden har jordbruk ofta bedrivits långt ned i förhistorien, vilket omfattande
lämningar med fossil åkermark och åtskilliga gravar vittnar om. Inslaget av förhistoriska
gravar inom utredningsområdet är jämförelsevis litet medan den fossila åkermarken
framför allt förekommer i stor omfattning närmast väster om Dalsjöfors.
Huvuddelen av de agrara miljöerna inom detta delområde präglas således av skogsbygdens
typiskt småskaliga inägomarker. På dessa finns ett delvis stort inslag av äldre, ännu synliga
strukturer i form av fossil åkermark från olika tidsperioder, agrar bebyggelse, naturbetesmarker och stengärdesgårdar. På många ställen hakar inägomarkerna i varandra och bildar
långa stråk av sammanlänkade kulturmarker, exempelvis längs vägen mellan Dalsjöfors och
Målsryd. Liknande miljöer finns i norr kring gårdarna Eskilsryd, Jutabo, Snökulla med flera
samt vid Brämhult, Främgärde och Sörbo. I söder har sedan medeltid ett tiotal smågårdar
mellan Transås/Kråkered och Berget/Lökared utgjort en motsvarande agrar helhet.
Häglared i nordost är en ”riktig” by, med tre hemman i de äldsta jordeböckerna. Många av
inägomiljöerna hävdas fortfarande – såväl åkrar som betesmarker – och ger ett intryck av
”levande landsbygd”.
De tidigare uppmärksammade kulturmiljöerna inom detta delområde ligger framför allt i
söder och sydost. Inom naturreservatet Älmås, som även omfattar delar av gården Pålsbos
inägor, finns ett mycket ålderdomligt kulturlandskap med bland annat äldre agrar
bebyggelse, fossil åkermark (jämför figur 6 på nästa sida) med stort tidsdjup och hamlade
träd. Nyligen genomförda undersökningar av den fossila åkermarken visar att huvuddelen
av marken röjdes redan under 1100- och 1200-talen (Connelid 2014).
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Figur 6. Fossila åkermark inom det kommunala naturreservatet Älmås. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Flera miljöer upptas i det kommunala kulturmiljöprogrammet från år 2000. I Målsryd
(objekt nr 22) har delar av det tidiga 1900-talets textilindustrimiljö bevarats, med bland
annat konfektionsfabrik och tidstypiska disponent- och tjänstemannavillor längs landsvägen
genom samhället. Egnahemsvillor omger stationen och fabriken.
Kring Brämhults kyrka (objekt nr 15), belägen i nära anslutning till (delvis inom) den täta
bebyggelsen i Borås, finns en mycket välbevarad kulturmiljö med bland annat en av landets
få medeltida träkyrkor. Här finns även en del andra historiskt intressanta byggnader,
exempelvis den gamla folkskolan från 1900-talets början.
Vid utredningsområdets södra gräns berörs den delvis välbevarade agrara miljön i Bråten.
Här finns flera värdefulla gårdsmiljöer och ett intilliggande odlingslandskap. De mest
värdefulla delarna ligger i söder och således utanför de ytor som studeras i detta
sammanhang.
Ett stycke utanför utredningsområdet i söder ligger Rydboholms textilindustrimiljö som är
riksintresse för kulturmiljövården (objekt nr 20 i Borås kulturmiljöprogram).
Ett stort antal fornlämningar redovisas i FMIS. Merparten utgörs av fossil åkermark med en
påtaglig koncentration till områdena strax väster om Dalsjöfors (se figur 7 på följande sida).
Ett antal förhistoriska gravar och ett par små gravfält förstärker intrycket av ett område som
delvis varit bebott och brukat sedan åtminstone järnåldern. Bland övriga kulturhistoriska
spår märks torpmiljöer, kvarnar och kolningsanläggningar av typen kolbottnar. De
sistnämnda har en tydlig koncentration till skogsområdena söder och sydost om Borås.
Troligen avspeglas här sambandet mellan stadens försörjningsbehov och den omgivande
bygdens råvarutillgångar.
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Trots den till synes detaljerade redovisningen i FMIS finns åtskilliga flera, ännu en
registrerade lämningar. I samband med Skog & Historia-inventeringarna för några år sedan
påträffades bland annat en hel del ytterligare fossil åkermark och torpmiljöer, särskilt i
området öster och nordost om Gånghester samt runt omkring Målsryd. Som redan nämnts,
har endast en del av Skog & Historia-resultaten införts i FMIS. Under alla omständigheter
ger de en tydlig fingervisning om att spåren ute i landskapet bitvis är mycket omfattande i
denna del av utredningskorridoren.

Figur 7. Registrerade forn- och kulturlämningar (blåfärgade ytor och prickar) i Skogs- och
odlingsbygden öster om Viskan. Lokaliseringsutredningens nuvarande utredningsområde
avgränsas med blå linje.

7.5 Staden Borås och dess närmaste omgivningar
Borås stad grundades 1621 och fick en stadsplan med rutmönster. Staden brann fyra gånger
och efter den sista branden 1827 tillkom en ny byggnadsordning som styrde uppförandet av
ny bebyggelse. Enligt denna fick inte husen vara högre än en våning; här angavs även
riktlinjer av estetisk karaktär. Idag finns endast vissa kvartersstrukturer och spridda
exempel på sådana byggnadsmiljöer kvar inom "Äldre rutnätsstaden", framförallt runt
Södra torget. Borås stad präglades dock ända fram under 1800-talets senare del av den låga
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träbebyggelsen. Kring torget finns också bevarad bebyggelse från tiden före branden samt en
miljö med handelsgårdar utformade efter 1827 års byggnadsstadga. År 1875 kom dock en ny
byggnadsstadga som tillät högre hus och som även stipulerade att det bara fick uppföras hus
av sten i stadskärnan.
Under andra hälften av 1800-talet ökade industrialiseringen av Borås stad. Textilindustrins
framväxt, järnvägen och ångmaskinens införande som kraftkälla var här viktiga bidragande
faktorer. Fabrikerna började uppföras vid Viskan och i närheten av järnvägen.

Figur 8. Textilmuseet, f.d. Åkerlunds bomullsspinneri från 1898. Foto: Karin Lundberg, Västarvet.

Inflyttning av arbetskraft till industrierna krävde nya bostäder och arbetarstadsdelar växte
upp i bland annat Lundby, Norrbygärde och Landala. Befolkningen hade vid denna tid
tredubblats från 6000 personer till drygt 18000.
Karaktäristiskt för Borås är industriområdena från slutet av 1800-talet som växte upp i
närheten av Viskan och längs med järnvägslinjerna. Kvarteren Ålgården och Armbåga intill
Viskan hyser två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från sekelskiftet, ritade av
arkitekten Lars Kellman. Industrimiljöerna längs väg 40 med bland annat Åkerlunds
bomullsspinneri (figur 8 på föregående sida) ger en bra bild av vattenkraftens och
järnvägens betydelse som lokaliseringsfaktor. Karaktäristiskt för området är de gula tegeloch putsfasaderna i olika typiska byggnadsstilar.
Ett nytt stadsplaneideal, inspirerat av den österrikiske arkitekten och stadsplaneraren
Camillo Sitte, ledde till uppförandet av flera villastadsdelar och egnahemsområden åren
1900-1930. Byttorp, delar av Villastaden, Salängen, Parkstaden med flera planlades enligt
tidens trädgårdsideal med svängda gator och gröna platsbildningar. Särskilt välbevarade
områden av detta slag finns i Parkstaden och Byttorp väster om stadskärnan. Bebyggelsen
utgörs här av representativa villor och flerfamiljshus planlagda med hänsyn tagen till
topografi och växtlighet.
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På 1930-talet kom funktionalismens idéer att slå igenom stort i Borås. Stadsarkitekten
Harald Eriksson gjorde typritningar till småhus bland annat på Sjöbo, Erikslund och
Trandared. I slutet av 1940-talet började nya idéer i bostadsbyggandet vinna gehör och man
började uppföra grannskapsenheter i framför allt Sjöbo och på Tullen.
På 1960-och 70-talet uppfördes, som i de flesta andra städer, bostadsområden i det så
kallade miljonprogrammets anda. Storskalig bebyggelse av detta slag tillkom bland annat på
Hässleholmen och Hulta.
Kulturmiljöerna inom Borås är många och finns beskrivna i det kommunala programmet
från år 2000. Sammanlagt 32 miljöer återfinns helt eller delvis inom utredningsområdet.
Dessa redovisas med blå färg i figur 9 här nedan.

Figur 9. Kulturmiljöer i Borås enligt det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet från år 2000.

Stora delar av den äldre rutnätsstaden upptas som Borås 30:1 i FMIS, klassificerade som
övrig kulturhistorisk lämning. I praktiken kan delar av området innehålla välbevarade, äldre
stadslager och komma att betraktas som fornlämning.
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8. Kulturmiljöer – detaljbeskrivningar och värdering
Här kommer närmare beskrivningar och bedömningar av innehållet i samtliga kulturmiljöer
att lämnas, baserade på en sammanvägning av befintliga värden och iakttagelserna under
fältbesiktningarna. Redovisningen sker från väster till öster (figurerna 10-11 nedan), med de
värdefullaste ytorna (mycket högt kulturmiljövärde) först. Därefter beskrivs områden med
lägre värdegrad (högt kulturmiljövärde). För en diskussion kring urvalskriterier och dessa
begrepp se sidan 8. Utvärderingen av miljöerna inom Borås stad redovisas, på grund av
antalet delytor och områdets speciella karaktär, samlat på slutet.

Figur 10. Kulturmiljöer i väster. Röd färg = mycket höga värden. Orange färg = höga värden. Blå linje
visar avgränsning för lokaliseringsutredningens nuvarande utredningsområde.
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Figur 11. Kulturmiljöer i öster. Kartans innehåll förklaras i bildtexten på föregående sida.

8.1 Områden med mycket högt kulturmiljövärde
8.1.1

Nr 1. Låddekärrsbu (Bollebygd sn):

Gården Låddekärrsbu ligger i den utpräglade skogsbygden i väster och är belagd i skriftliga
källor första gången år 1680. Namnet antyder ett ursprung i en ”fäbod” av det slag som
nämns i äldre kartor från denna del av Västergötland.
Den halvöppna och av lövskog dominerade inägomiljön vid Låddekärrsbu ligger likt en liten
ö i barrskogshavet. I den topografiskt varierade terrängen finns fossila odlingslämningar,
delvis omramande stenmurar och en äldre vägsträckning som tillsammans med jordbruksbebyggelse av äldre karaktär utgör en landskapshistorisk helhet (jämför figurerna 12-13).

	
  

	
  

Figur 12. Allén längs den gamla vägen genom Låddekärrsbu. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Den småskaliga inägomarken har betats helt nyligen, möjligen fortfarande. Ett stort antal
gamla hamlingsträd, främst ask, är karaktärsbildande. De hamlade träden återfinns delvis i
en allé längs vägen genom området. Intill vägen sydost om gården finns en väghållningssten.

Figur 13. Ålderdomlig ekonomibyggnad längs vägen förbi Låddekärrsbu. Foto: Pär Connelid, Kula HB

Allén med hamlade träd leder fram till gårdsmiljön som innehåller välbevarade ekonomibyggnader från slutet av 1800-talet och en mangårdsbyggnad från 1930-talet. I många
jordbruksbygder levde den traditionella utformningen av boningshusen (med bland annat
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frontespisar, brutna tak och en ljus färgsättning) kvar långt in på 1950-talet. Vid
Låddekärrsbu finns flera av dessa tidstypiska drag kvar, trots vissa förändringar på senare
tid.
Värdering: Den kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljön med omgivande, innehållsrikt och
överblickbart odlingslandskap är störningskänslig. Såväl det vetenskapliga som upplevelsemässiga värdet är högt. En del av upplevelsevärdet består i att inägomarken uppträder som
en väl avgränsad enklav mitt i granskogen.
Inga fornlämningar är tidigare registrerade i FMIS. Gården har dock ett intressant ursprung
(tidigare fäbod?), vilket gör den arkeologiskt extra värdefull. Såväl gårdstomten som flera
enskilda formelement på inägorna kan utgöra fornlämningar.

8.1.2

Nr 2. Upptröst-Hunghult (Seglora sn):

Byarna Upptröst och Östra Hunghult (den senare utanför utredningsområdet) återfinns i
den utpräglade skogsbygden i väster. I Östra Upptröst ligger tre oskiftade gårdar samlade i
en vägkorsning. Ett småskaligt och innehållsrikt odlingslandskap med stenmurar (delvis i
form av fägator), terränganpassade fossila åkrar, hamlade träd med mera breder ut sig mot
söder. Stora delar av de gamla inägorna betas intensivt, vilket gör att de kulturhistoriska
spåren framträder tydligt (jämför figur 14). Den rumsliga strukturen med många små
odlingstegar som redovisas på den äldsta kartan från 1817 (se figur 4) är delvis bevarad och
kan överblickas i terrängen.

Figur 14. Utblick över inägorna vid Upptröst. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Bebyggelsen består av fina bostadshus från 1900-talets början bland annat två välbevarade
västsvenska dubbelhus från 1910–20-tal. Byggnadernas täta gruppering intill vägarna ger en
tydlig bykänsla. I trädgårdarna finns flera gamla hamlingsträd (se figur 15).

	
  

	
  

Figur 15. Välbevarad bebyggelse på en av gårdarna i Upptröst. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Värdering: Den kulturhistoriska aspekten i landskapet i Upptröst är mycket framträdande
och beskrivs i Borås kommunala kulturmiljövårdsprogram. Ett varierat kulturhistoriskt
innehåll i kombination med god hävd gör den till en av kommunens mest värdefulla miljöer.
Både upplevelsevärdet och det vetenskapliga värdet är högt. Den oskiftade bybebyggelsen
och lätt överblickbara inägomarken är därför mycket störningskänsliga. Möjligheterna till
utblickar från inägorna är stora, bland annat ut över omgivande skog/utmark. Här bör
största möjliga ”skyddszon” eftersträvas.
Inga fornlämningar är registrerade i FMIS. De gamla gårdstomterna och åtskilliga fossila
formelement på övriga delar av inägorna är arkeologiskt intressanta och kan betraktas som
fornlämningar.

8.1.3

Nr 3. Sjödal (Bollebygd sn):

Den välbevarade lilla inägomarken kring torpet Sjödal etablerades sannolikt under andra
hälften av 1800-talet. Bebyggelsen ligger allra längst ut på byn Erikstorps utmarker, alldeles
intill gränsen mot Seglora socken, och illustrerar hur man ofta strävade efter att placera den
här typen av enheter så långt från huvudbygden som möjligt. Genom inägorna rinner en
bäck som avvattnar Abborrsjön lite längre norrut. Huvuddelen av åkermarken har legat på
de fuktiga ytorna kring bäcken i söder och väster. På torrare och mer stenbunden mark
närmare bebyggelsen finns också fossila åkrar. Stora delar av inägomarken betas med
hästar; naturbeteskaraktären är tydlig närmast husen. En stenmur löper delvis runt
inägorna och avgränsar det hävdade, öppna landskapsrummet mot skogen.
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Figur 16. Inägomark och bebyggelse vid torpet Sjödal. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Byggnaderna är delvis ombyggda i sen tid men har bevarat sin äldre karaktär. De bidrar i
hög grad till landskapets starka kulturhistoriska prägel (jämför figur 16).
Värdering: Enhetlig och överblickbar agrar miljö som är störningskänslig. Upplevelsevärdet
består delvis i att inägomarken är väl avgränsad och tydligt bryter mot omgivande barrskog.
I området har funnits flera mindre torpmiljöer men detta torde vara en av de bäst bevarade
och mest välhävdade. Det vetenskapliga värdet är relativt lågt.
Inga fornlämningar är registrerade i FMIS. Torpets historia är väl känd och den relativt sena
etableringen innebär inte heller att några fornlämningar kan påräknas.

8.1.4

Nr 4. Yttre Näs (Torpa sn):

Vacker och välhävdad inägomiljö på södra delen av det stora näset i sjön Uppsalen. Här har
legat en gård sedan åtminstone 1600-talet. I den topografiskt varierade terrängen finns
fossil åkermark från olika perioder och äldre, agrart präglad bebyggelse på den gamla
gårdstomten. Stora delar av udden betas intensivt och inramas av gles lövskog innehållande
flera gamla hamlingsträd. Landskapsbilden är synnerligen tilltalande och har tydlig
kulturhistorisk prägel.
På gårdstomten finns flera byggnader. Den ena mangårdsbyggnaden är uppförd på 1700talet som en framkammarstuga, en äldre byggnadstyp som var vanlig i området fram till
mitten av 1800-talet. Intill den finns en lillstuga/undantagsstuga med en för regionen
karaktäristisk nyckelhålsveranda. Kring bebyggelsen står flera gamla hamlade askar (jämför
figur 17 på föregående sida).
Värdering: Yttre Näs är märkligt nog inte upptaget i Borås kommunala kulturmiljöprogram
från år 2000. De enskilda byggnaderna och det omgivande, välhävdade odlingslandskapet
konstituerar dock en ålderdomlig och värdefull agrar miljö som utan tvivel uppfyller kraven
för att ingå i ett kulturmiljöprogram. Byggnaderna är genom sin ålder och traditionella

	
  

	
  
utformning särskilt kulturhistoriskt intressanta. I Borås kommun finns endast ett tiotal
framkammarstugor bevarade. Miljön kännetecknas av såväl ett högt vetenskapligt som
upplevelsemässig värde och är således mycket störningskänslig. Mot bakgrund av sjöinramningen och möjligheterna till utblickar i landskapet bör här ett så stort skyddsavstånd
till järnvägen som möjligt eftersträvas.

Figur 17. Bebyggelse på gårdstomten vid Yttre Näs. Notera nyckelhålsverandan! Foto: Pär Connelid,
Kula HB.

Inga fornlämningar finns registrerade i FMIS men delar av den fossila åkermarken
uppmärksammades under Skog & Historia-inventeringen. Gårdstomten och flera av de
bevarade kulturhistoriska spåren på inägomarken torde ha hög ålder och är därför
arkeologiskt intressanta; de kan betraktas som fornlämningar.

8.1.5

Nr 5. Riddarebo (Torpa sn):

Gården Riddarebo är belagd första gången år 1593. Bebyggelsen och intilliggande inägor är
vackert exponerade mot Insjön, en del av den större Västersjön. Odlingslandskapet präglas
av öppna, delvis betade gräsmarker med stenmurar och en del nyuppförda trägärdesgårdar.
En ålderdomlig vägsträckning leder fram till den agrart präglade bybebyggelsen på gamla
gårdstomten, belägen på gränsen mot utmarken. I lövskogen närmast bebyggelsen finns
flera tidigare beteshagar och mindre fållor omgivna av välbevarade stenmurar. I den gamla
inägogränsen löper också stenmurar. Flera av vägarna i området kan identifieras på laga
skifteskartan från 1873 och torde ha hög ålder.
Det rör sig här om ett tidigare enstaka hemman som klyvts i flera delar. Två av gårdarna
ligger kvar på den gamla gårdstomten; en har flyttat ut och återfinns i södra delen av
inägorna. Bebyggelsen på gamla tomten ligger tätt och har tydlig bykaraktär (jämför figur
18 och 19 på nästa sida). Den består delvis av välbevarade mangårdsbyggnader och
intilliggande ekonomihus. Det västra av de två äldre boningshusen byggdes 1844 och är
troligtvis en enkelstuga med sidokammare. Byggnaden är uppförd i två våningar av timmer
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Figur 18. Bybebyggelsen vid Riddarebo. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

och är intakt sedan byggnadstiden. Längs vägen ligger ett nyligen varsamt renoverat svinhus
i sten från 1888. Husen i norr har tillkommit i sen tid.

Figur 19. Riddarebo år 1873. Vägnätet på kartan är ännu intakt. Akten 15-TOP-79 i den regionala
lantmäterimyndighetens arkiv.

	
  

	
  
Värdering: Den ålderdomliga bybebyggelsen på Riddarebos gamla tomt samverkar med
omgivande öppna inägor och skapar en lätt överblickbar helhetsmiljö som är mycket
störningskänslig. Läget vid sjön bidrar starkt till den vackra landskapsbilden. Den ena
mangårdsbyggnaden är mycket välbevarad och i närmast ursprungligt skick från mitten av
1800-talet. Miljön har stort upplevelsevärde; det vetenskapliga värdet är måttligt.
Inga fornlämningar är registrerade i FMIS. Gårdstomten och en del av de bevarade, äldre
formelementen ute på inägorna kan vara arkeologiskt intressanta och komma att bedömas
som fornlämningar.

8.1.6

Nr 6. Älmås naturreservat (Torpa sn):

Borås stads eget naturreservat strax söder om Borås är en starkt kulturpräglad agrar miljö
med stort tidsdjup. Landskapet innehåller mängder av synliga kulturhistoriska spår, såsom
fossil åkermark, husgrunder och stenmurar (jämför fältkartan i figur 20 här nedan).
Åtskilliga hamlade träd (främst askar) – flera mycket gamla – är karaktärsskapande. Flera
av träden står längs den gamla vägsträckningen som löper genom området. Vägen redovisas
på flera småskaliga kartor från 1600-talet och utgör ett gammalt stråk av regional betydelse.
Den fossila åkermarken dominerar bland kulturspåren och framträder tydligt genom ett
intensivt bete. Nyligen utförda arkeologiska undersökningar visar att merparten av odlingsmarken inom reservatet har ett ursprung i tidig medeltid.

Figur 20. Detaljerad karta över delar av det innehållsrika fossila odlingslandskapet i Älmås.
Karta: Kula HB.

I sydöstra delen av reservatet finns äldre jordbruksbebyggelse i anslutning till den gamla
gårdstomten. På en av fastigheterna finns en äldre mangårdsbyggnad, troligtvis uppförd i
mitten på 1800-talet. Byggnaden har en för området traditionell utformning med faluröd
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panel, nyckelhålsveranda och köksfarstu. Den har nyligen renoverats på ett förtjänstfullt sätt
och smälter väl in i landskapsbilden (jämför figur 21).

Figur 21. Nyligen renoverad mangårdsbyggnad i Älmås. Foto: Karin Lundberg, Västarvet.

Värdering: Kommunalt naturreservat skyddat enligt miljöbalken. Miljön präglas av stora
upplevelsemässiga och vetenskapliga värden - de sistnämnda framför allt knutna till
odlingslandskapet - och är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Den goda hävden
innebär möjligheter till utblickar, vilket gör området extra störningskänsligt. Den relativt
nyligen utbyggda väg 27 i söder är ett störande inslag; ytterligare sådana bör därför
minimeras så långt möjligt.
En del av den fossila åkermarken är tidigare registrerad i FMIS. Inom ramen för de nyligen
utförda arkeologiska undersökningarna har en större yta klassificerats som fornlämning och
anmälts till FMIS.

8.1.7

Nr 7. Bråten (Ljushult sn)

Ålderdomlig bymiljö och odlingslandskap vars mest värdefulla delar ligger i söder, utanför
utredningsområdet. Här finns bland annat en välbevarad mangårdsbyggnad uppförd efter
laga skiftet 1867. Ekonomibyggnaderna i form av ladugård och brygghus/vagnslider ligger
enligt västsvenskt mönster åtskilda från boningshuset.
Värdering: De mest störningskänsliga delarna av kulturmiljön ligger ett stycke söder om
utredningsområdet. Avsnittet inom utredningsområdet har genomgått förändringar i sen tid
och är mer tåligt för förändringar.

8.1.8

Nr 8. Häglared, Ryd, Senåsa m fl (Toarp sn):

Stort, fornlämningsrikt område på både tidigare inägomark och utmark. Lämningarna
utgörs till stor del av fossil åkermark, såväl röjningsröseområden med ett förmodat
förhistoriskt och/eller medeltida ursprung (figur 22), och mer sentida miljöer i anslutning

	
  

	
  
till exempelvis torpbebyggelse. Genom Skog & Historia-projektets inventeringar har både
antalet lämningar/miljöer och mångfalden lämningstyper ökat markant. Som tidigare
nämnts innebar Skog & Historia-arbetet framför allt ett stort tillskott med nya objekt kring
gårdarna Ryd och Senåsa öster om Gånghester.

Figur 22. Fossil åkermark i form av röjningsrösen liknande de på bilden ovan finns på flera ställen i
skogs- och betesmarkerna i östra delen av utredningsområdet. Ofta rör det sig om förhistoriska eller
medeltida odlingslämningar. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Inägomarkerna i området hänger i stor utsträckning ihop, både som överblickbara landskapsrum och genom förekomsten av stora lövskogsbestånd. Lövvegetationen kan till stor
del betraktas som ett biologiskt kulturarv och ytterst ett resultat av långvarig mänsklig
påverkan på landskapet. Lövskogen är ett karaktärsdrag för miljöerna inom inägorna
samtidigt som den länkar samman de olika gårds- och bydomänerna. Den stora mängden
kulturhistoriska spår i området blir i detta perspektiv begripligt. Inägorna brukas ännu i hög
grad och på flera ställen finns värdefulla betesmarker upptagna i Jordbruksverkets äng- och
betesmarksinventering, exempelvis vid Senåsa.
Den fossila åkermarken uppträder ofta i ytterkanterna av den moderna odlingsmarken.
Ibland rör det sig om mark som rationaliserats bort under 1800- och 1900-talets
strukturomvandlingar. Inte sällan är de fossila formerna betydligt äldre och visar på
åkermarkens utveckling under långa tidsperioder. På ett övergripande rumsligt plan finns
en tydlig samvariation mellan de fossila odlingslämningarna på utmarkerna och de
historiska inägorna. På några av kartorna syns rester efter mellersta järnålderns
markplanering, till exempel på 1739 års karta över Hjortryd (figur 23). De övervägande
långsmala åkertegarna avslöjar att marken tidigare varit regelbundet indelad i så kallade
bandparceller. Mönstret av den typ som framträder på Hjortryd-kartan här nedan är
således en indikation på att åkermarken har hög ålder.
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Figur 23. De två gårdarna i Hjortryd på den äldsta kartan från år 1739. Akten O178-30:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet.

På de flesta historiskt kända gårds- och bytomterna finns ännu jordbruksbebyggelse av
delvis äldre karaktär. Genom området löper flera äldre vägsträckningar av regional historisk
betydelse. Även lokalt finns ett delvis välbevarat äldre vägnät, exempelvis i Häglared.
Värdering: Den stora ytan och klassificeringen mycket högt kulturmiljövärde motiveras
främst av mängden fornlämningar och deras utbredning i förhållande till de historiskt
kända inägomarkerna. Fornlämningsbilden implicerar en stor arkeologisk komplexitet och
innebär att det vetenskapliga värdet generellt är högt. På många platser, särskilt inom de
fossila åkerområdena, finns sannolikt både gravar och boplatser under mark. Exploatering
av marken kan här på flera platser bli både kostsam och leda till besvärliga antikvariska
överväganden.
Upplevelsevärdet av de enskilda miljöerna inom området varierar och har inte varit möjligt
att studera i detalj inom ramen för denna utredning. Det bör dock understrykas att
klassificeringen mycket högt kulturmiljövärde för området som helhet inte innebär att hela
ytan är lika störningskänslig. Exempelvis kännetecknas landskapet längst i sydost, möjligen
även i lägre terräng längst i norr, av en högre tålighet än övriga ytor.

8.1.9

Nr 9. Brämhult, Främgärde och Sörbo (Brämhult sn):

Från Brämhults kyrka i sydväst och upp till Främgärde i nordost breder ett bitvis mycket
öppet odlingslandskap ut sig på en tydligt markerad drumlin (jämför figur 24). I nordost
finns faktiskt ett par mindre, parallella drumliner intill den stora höjden. På en av dessa
ligger den lite småskaligare inägomarken vid Sörbo. Karaktären på odlingsmiljön i området
kan grovt beskrivas som ett "laga skifteslandskap", med relativt hög uppodlingsgrad, många
och raka stenmurar samt utflyttade gårdar. Landskapet är bitvis variationsrikt och
landskapsbilden tilltalande, med åtskilliga gamla träd, naturbetesmarker, välbevarad äldre
agrarbebyggelse på flera av de gamla gårdstomterna och lätt identifierbara kulturhistoriska
spår i form av framför allt fossil åkermark. Vägsträckningen uppe på den stora drumlinens
krön är sannolikt mycket gammal och ett viktigt landskapshistoriskt element. På Brämhultsidan kantas den av flera grova träd. Några mindre alléer löper in mot ett par av gårdarna.

	
  

	
  

Figur 24. ”Laga skifteslandskap” i Främgärde. Notera drumlinens form! Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Hela området ingick på 1700-talet i ett stort ”hägnadslag”, där inägorna till samtliga gårdar
låg samlade inom ett enda gärde med en yttre hägnad. De gamla gårdstomterna, som än i
dag är bebyggda, låg i gärdets ytterkanter, på gränsen mot utmarken. Brämhult uppträder
med två hemman i de äldsta jordeböckerna; Lilla Brämhult, Främgärde och Sörbo utgjorde
enstaka hemman. Alla gårdarna är belagda i de äldsta jordeböckerna från 1500-talet (OÄL).

Figur 25. Brämhults kyrka. Foto: Karin Lundberg, Västarvet.

Området har tre värdekärnor, eller snarare delvis åtskilda "värdeytor". I sydväst ligger den i
Borås kommunala kulturmiljövårdsprogram beskrivna bebyggelsemiljön kring Brämhults
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kyrka (figur 25). Det rör sig här om en av landets få medeltida träkyrkor, delvis om- och
tillbyggd under senare perioder. Runt kyrkan tillkom under 1700- och 1800-talet flera
sockenkommunala byggnader som finns kvar än idag. År 1716 uppfördes ett kyrkohärbärge
som senare byggdes om till sockenmagasin. I början av 1900-talet byggdes en ny folkskola
som användes fram till 1947. Till skolan hör även en vagnsbod/stall.
Odlingsmarken i Främgärde illustrerar att styrkan i den agrara revolutionen under senare
delen av 1800-talet var nog så stark även i Sjuhäradsbygden; uppe på drumlinens krön
breder nästan ett fullåkerslandskap ut sig. Brytpunkterna utgörs av jordbruksbebyggelsen
på laga skiftets utflyttartomter och de rätvinkliga stenmurarna i skiftesgränserna. Övergången mot de tidigare beteshagarna i ytterkanterna är överlag mjuk tack vare en del
kvarvarande naturbetesmarker och dominansen av lövskog. I denna zon finns också en hel
del fossil åkermark, bland annat i form av välbevarade bandparceller. Även på den mindre
drumlinen vid Sörbo finns fossila bandparceller i en hage. I samband med en nyligen
påbörjad fornminnesinventering i området (för Borås stads räkning) påträffades stora
mängder fossil åkermark på den gamla utmarken nordost om Främgärdes inägor. Det rör
sig här till största delen om röjningsröseområden av ålderdomlig typ (Connelid, manus).
De lägre liggande inägorna vid Sörbo uppvisar en mycket varierad landskapsbild och präglas
av bete, stengärdesgårdar, lövskog och fossila odlingsspår. Här pågår landskapsrestaurering
(betesmarker), bland annat med flera av de boende i området engagerade. Ett par särskilt
värdefulla betesmarker upptas i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. På den
gamla tomten intill vägen i söder finns välbevarad äldre agrar bebyggelse (figur 26). Det
täta, varierade byggnadsbeståndet samvarierar här starkt med det omgivande småskaliga
odlingslandskapet. Detta gäller även den välhållna bebyggelsen på Lilla Brämhults gamla
tomt intill vägkröken strax sydväst om Sörbo.

Figur 26. Den ena av gårdarna på den gamla tomten vid Sörbo. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Värdering: Detta område präglas av stor kulturhistorisk spännvidd, innehållande bl a
Brämhults medeltida träkyrka, ett utpräglat laga skifteslandskap vid Främgärde och det av

	
  

	
  
lövskog och naturbetesmarker inbäddade, småskaliga odlingslandskapet vid Sörbo. Den
varierade topografin och inramningen med lövskogar bidrar till en delvis mycket tilltalande
landskapsbild, med stora möjligheter till utblickar. Den stora drumlinen, orienterad i
inlandsisens rörelseriktning, är ett tydligt landmärke. Miljön utgör en landskapshistorisk
helhet och är därför mycket störningskänslig. Den bör i största möjliga utsträckning
respekteras, så att kultur- och naturmiljövärden kan stärkas och utvecklas.
Flera fornlämningar finns registrerade i området. Avsaknaden av förhistoriska gravar
betyder inte att området inte varit bebott före medeltiden. Tvärtom var drumlinerna
vanligen de först ianspråktagna miljöerna i den här delen av landet under förhistorisk tid.
Odlings- och bebyggelsemässig kontinuitet ned i åtminstone järnålder kan därför
förutsättas, liksom förekomsten av boplatser under mark. Antalet fornlämningar torde i
praktiken vara avsevärt större än de som redovisas i FMIS.

8.1.10 Nr 10. Eskilsryd, Snökulla med flera (Brämhult sn):
Sammanhängande, öppet och överblickbart odlingslandskap i högt belägen (delvis drumlinliknande) terräng strax nordost om Borås. Dagens höga uppodlingsgrad är ett resultat av
den agrara revolutionen. Tidigare hade åkermarken avsevärt mindre omfattning och låg
samlad nära gårdstomterna. På de äldsta kartorna från mitten av 1600-talet är gårdarna
Eskilsryd, Jutabo och det idag försvunna Hemmingsryd (tidigare beläget mitt emot infarten
till Eskilsryd) samlade kring ett gemensamt inägogärde. Strax utanför ligger smågårdarna
Snökulla och Borhult. Ingen av gårdarna (förutom Borhult) finns med i första jordeboken på
1540-talet, vilket möjligen kan tolkas som att området legat öde under den senmedeltida
agrarkrisen (OÄL).

Figur 27. Naturbetesmark intill Eskilsryds gård. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Trots hög uppodlingsgrad är landskapet variationsrikt och bitvis ”storslaget”. Markerna
inom det ovan nämnda gamla hägnadslaget är lätt överblickbara, med de gamla gårdstomterna ännu synliga i ytterkanterna. Odlingsmarken inramas på flera ställen av naturbetesmarker och lövskog. Vid Snökulla finns flera vackra, hamlade solitärträd. Inslaget av
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naturbetesmarker är relativt stort (tiotals hektar). En fin ekhage finns bland annat omedelbart intill bebyggelsen vid Eskilsryd (figur 27). Stenmurar löper längs många åkrar och
bitvis i de gamla inägogränserna. Nästan all mark brukas idag ekologiskt av lantbrukaren på
Eskilsryd.

Figur 28. Nyrenoverad bebyggelse på Jutabos gamla gårdstomt. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Figur 29. En av två domarringar på det lilla gravfältet Brämhult 5:1 nära gården Borhult. Foto: Pär
Connelid, Kula HB.

Agrar bebyggelse av äldre typ finns på de flesta äldre gårdstomterna. De mest värdefulla
miljöerna återfinns vid Eskilsryd, Jutabo (se figur 28) och Snökulla.

	
  

	
  
Ett par mindre gravfält och en hällkista visar på stort tidsdjup (jämför figur 29). På flera
ställen finns oregistrerad fossil åkermark. Det råder inget tvivel om att landskapet i området
varit bebott och brukat under mycket lång tid, kanske ända tillbaka till stenåldern.
Värdering: Det relativt högt belägna odlingslandskapet i området präglas av god hävd, såväl
på modern åkermark som i de talrika naturbetesmarkerna. Den topografiskt varierade
terrängen erbjuder flera fina utblickar och bidrar till en bitvis vacker landskapsbild.
Sammantaget rör det sig om en helhetsmiljö med stort tidsdjup i Borås omedelbara närhet
som är störningskänslig och bör bevaras.
Den fossila åkermarken inom området är sannolikt bristfälligt registrerad. Ett stort antal
förhistoriska boplatser under mark torde också finnas. Samtliga historiska gårdstomter bör
betraktas som potentiella fornlämningar.

8.2 Områden med högt kulturmiljövärde
8.2.1

Nr 11. Nolåns dalgång (Björketorp sn):

Östligaste delen av kulturmiljö med utvärderad bebyggelse i Bollebygds kommuns
byggnadsinventering från år 1998. De största värdena är knutna till agrarbebyggelsen som
på typiskt sätt är lokaliserad till inägornas ytterområden i övre delarna av dalgången (jämför
figur 3 samt figur 30). Bebyggelsen harmonierar väl med det omväxlande och av raviner
starkt präglade odlingslandskapet ned mot Nolåns åfåra. Det aktuella avsnittet inom
utredningsområdet präglas också av en vacker landskapsbild. Kontrasterna mellan modern
åkermark och skog bidrar till viss polarisering; övergången mot utmarkerna är dock på flera
ställen mjuk tack vare en zon med lövträd närmast bebyggelsen och den varierade
topografin med bland annat blottade berghällar. I nedre delen av dalgången är landsvägen
en viktig historisk betydelsebärare då den helt löper i sin gamla sträckning. Landskapet
genomkorsas också av den befintliga järnvägen, Kust till kust-banan.

Figur 30. Gårdsbebyggelse vid Berg, belägen i västligaste delen av utredningsområdet. Foto: Pär
Connelid, Kula HB.
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Värdering: Det trånga landskapsrummet mellan ån och bebyggelsen längs utmarksgränsen
är starkt kulturpräglat och utgör en störningskänslig helhetsmiljö. En utbyggnad av
järnvägen skulle här sannolikt påverka de grundläggande landskapshistoriska sambanden
negativt, t ex relationen inägor-utmark/bebyggelse.
Förhistoriska boplatser (främst stenålder) kan finnas i de lägre delarna av dalgången.

8.2.2

Nr 12. Stensås (Bollebygd sn):

Varierande och välhävdat odlingslandskap kring två torp i Stensås. Torpen tillkom sannolikt
under andra hälften av 1800-talet, på yttre delen av utmarken till Buagärde och Erikstorp.
Stora delar av den gamla, delvis mycket småskaliga och terränganpassade åkermarken
hävdas som fodervall. Vissa av ytorna mellan åkrarna utnyttjas som naturbetesmark (jämför
figur 31 nedan). I åkrarna finns åtskilliga impediment i form av berghällar, på vilka
odlingsrösen lagts. Genom landskapet, liksom på inägogränserna, löper flera mycket
vällagda stenmurar. Stenrikedomen illustreras genom ett antal imponerande tippar
innehållande stora mängder sten (jämför namnet!). Bebyggelsen vid den högst belägna
gården i väster har delvis äldre agrar karaktär och hyser flera mindre ekonomibyggnader.

Figur 31. Naturbetesmark (i förgrunden) och delar av den gamla åkermarken vid det västra av de båda
Stensås-torpen långt ute på Bollebygds utmarker. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Värdering: Rumsligt väl avgränsad torpmiljö präglad av god hävd och jordbruksbebyggelse
av delvis äldre karaktär. Störningskänslig miljö.
Inga fornlämningar är registrerade. Den relativt stora arealen odlingsmark i området
indikerar möjligen att området utnyttjats före torpetableringen under 1800-talet.

	
  

	
  
8.2.3

Nr 13. Övre Näs (Seglora sn):

Öppet och delvis välhävdat (främst åker/fodervallar) inägolandskap med äldre vägnät,
vackert beläget vid sjön Uppsalen. Den varierade topografin har gett upphov till ett
omväxlande och delvis starkt terränganpassat odlingslandskap innehållande bland annat
flera åkerholmar. Visst bete (delvis naturbete) förekommer på några platser. Inslaget av
lövträd är bitvis stort. Bebyggelsen är emellertid delvis förvanskad genom ombyggnation och
modern villabebyggelse har uppförts på flera platser.
Värdering: Sammanhållet och variationsrikt odlingslandskap som, trots inslaget av modern
bebyggelse, är störningskänsligt.
Inga fornlämningar är registrerade. Den gamla gårdstomten är dock att betrakta som
fornlämning. Närmast sjön kan det finnas stenåldersboplatser.

8.2.4

Nr 14. Slottsarbetet (Seglora sn):

Liten, välhävdad agrar miljö innehållande torpbebyggelse och öppna inägor som betas eller
slås. I kanten mot utmarken löper stenmurar. Bebyggelsen domineras av ett vackert,
välbevarat boningshus från tidigt 1900-tal (figur 32).

Figur 32. Inägomarken vid Slottsarbetet. En stenmur löper i gränsen mot skogen och visar var torpets
gräns mot utmarken tidigare gick. Foto: Pär Connelid, Kula HB.

Varken detta torp eller det närbelägna Slottet finns med på en karta från 1869. Bebyggelsen
har således etablerats efter detta tillfälle. Torpen hörde till Näs.
Värdering: Det rör sig här om en "komplett" torpmiljö, med äldre bebyggelse och välhävdad
inägomark avgränsad av stengärdesgårdar. Kulturmiljön är känslig för störningar men
behöver ingen stor skyddszon.
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Inga fornlämningar finns registrerade. Torpet tillkom efter 1850 och förefaller inte gå
tillbaka på någon äldre markanvändning på platsen - det utgör därför inte fornlämning.
Närheten till sjön innebär att det kan finnas stenåldersboplatser i området.

8.2.5

Nr 15. Lilla Bosnäs (Torpa sn):

Relativt stort område med fossil åkermark på gården Stora Bosnäs gamla inägomark,
beläget på näset mellan Bosnäsvikens inre och Äktasjön i väster. Delar av åkrarna har varit
brukade in på 1900-talet men har mycket ålderdomlig karaktär. Utanför den sent brukade
marken finns äldre odlingsytor präglade av ett varierat formspråk. Formerna domineras av
röjningsrösen men även flera mäktiga terrasskanter förekommer. Odlingslämningarna har
sannolikt stort tidsdjup och ett ursprung i åtminstone medeltid. Stora delar av den tidigare
inägomarken är igenvuxen med tät lövskog; en mindre del betas möjligen. På den gamla
gårdstomten intill Äktasjön har bebyggelsen fortfarande äldre agrar prägel.
Värdering: Agrar miljö med stort tidsdjup. Värdet är främst vetenskapligt/arkeologiskt
(mycket högt) och knutet till de fossila odlingslämningarna. Igenväxningen drar ned
upplevelsevärdet. Området är dock mycket lämpligt för restaurering och därför
störningskänsligt. Bör bevaras så långt möjligt.
Den fossila åkermarken är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning (objekt Borås 68:1
i FMIS). Stora delar av den ålderdomliga miljön uppfyller dock kraven på att klassificeras
som fornlämning. Gårdstomten kan också vara fornlämning.

8.2.6

Nr 16. Stuvered och Kakås (Toarp sn):

Delvis småskaliga agrara miljöer i varierad terräng, innehållande en del fossil åkermark och
naturbetesmark. De gamla gårdstomterna hyser jordbruksbebyggelse av äldre typ. Båda
gårdarna är belagda i 1500-talets jordeböcker (OÄL) men kan misstänkas ha ett medeltida
ursprung.
Värdering: Varierat och delvis välhävdat odlingslandskap som delvis är störningskänsligt.
Längs den ganska nyligen ombyggda väg 27 finns några täta granbestånd som separerar
inägomarkerna i Stuvered och Kakås visuellt. Här tål landskapet vissa förändringar, utan att
de övergripande landskapshistoriska sambanden påverkas negativt.
Inga fornlämningar finns registrerade. Gårdstomterna kan dock visa sig vara arkeologiskt
intressanta och komma att betraktas som fornlämningar.

8.2.7

Nr 17. Målsryd (Toarp sn):

Delvis välbevarad textilindustrimiljö som tillkom kring J. A. Petterssons konfektionsfabrik i
början av 1900-talet. Förutsättningen för samhällets utbyggnad var framdragandet av
Borås-Alvestabanan som tillkom år 1902. Ett tydligt uttryck för den gamla industrimiljön är
disponent- och tjänstemannavillorna som återfinns längs nuvarande landsvägen samt
egnahemsvillorna i en krans runt stationen och fabriken.
Värdering: Värdekärnorna utgörs av kyrkomiljön och den före detta fabriksbyggnaden samt
av bebyggelsen längs landsvägen. Miljön är delvis störningskänslig men kan mot bakgrund
av järnvägens samhällshistoriska betydelse sägas ha viss tålighet för förändringar.

	
  

	
  
8.2.8

Nr 18-44. Borås stad:

Kulturmiljöprogrammet från år 2000 är baserade på en byggnadsinventering från 19961998. Synen på vad som är värdefullt har breddats sen dess, till exempel är den moderna
bebyggelsen från 1960 och framåt inte inventerad. Eftersom uppdraget här inte varit att
nyinventera hela Borås stad, utan endast att översiktligt redovisa aktuella områden och
värdera dessa, så finns det naturligtvis områden och enskilda objekt som inte studerats
närmare utifrån en potentiell ”hotbild”.
Bland områdena som eventuellt kommer att beröras av järnvägen är det framförallt
miljöerna i centrala staden som är känsliga för förändringar: Äldre rutnätsstaden, kvarteren
Ålgården och Armbåga med äldsta industribebyggelsen, industriområdet vid Viskan med
före detta. Åkerlinds bomullsspinneri, Villastadsdelarna strax utanför stadskärnan,
egnahemsområdena Parkstaden med flera.
I väster finns en för staden viktig karaktärsmiljö som inte finns med i 2000 års
kulturmiljöprogram, nämligen I15:s regementsområde. Förbandet avvecklades slutligen
1998 och i juni 2008 godkände kommunfullmäktige ett planprogram för delar av
regementsområdet. I programmet beskrivs hur miljön ska kunna utvecklas till en ny
stadsdel i Borås, för både boende och verksamheter. Följande beskrivning är hämtad ur
detaljplanen för del av regementet som antogs 2009:

Bebyggelsen	
  ingick	
  i	
  en	
  första	
  serie	
  standardiserade	
  ritningar	
  som	
  utformades	
  
av	
  Arméns	
  kasernbyggnadsnämnd	
  1910-‐1916.	
  Även	
  de	
  enskilda	
  byggnadernas	
  
placering	
  i	
  förhållande	
  till	
  varandra	
  är	
  resultat	
  av	
  en	
  standardiserad	
  mall.	
  
Karaktäristiskt	
  för	
  den	
  första	
  serien	
  kasernområden,	
  till	
  vilken	
  I	
  15	
  hör,	
  är	
  att	
  
kasernbyggnaderna	
  är	
  uppförda	
  i	
  fyra	
  våningar	
  och	
  grupperade	
  kring	
  en	
  stor,	
  
öppen	
  kaserngård.	
  	
  
De	
  stora	
  byggnaderna	
  inom	
  kasernområdet	
  ger	
  ett	
  massivt	
  intryck.	
  De	
  har	
  en	
  
prägel	
  av	
  relativt	
  stram,	
  offentlig	
  monumentalarkitektur.	
  Stilmässigt	
  ansluter	
  
de	
  närmast	
  till	
  nationalromantiken,	
  som	
  var	
  den	
  förhärskande	
  stilen	
  på	
  1910-‐
talet	
  i	
  Sverige.	
  Karaktäristiskt	
  för	
  byggnaderna	
  är	
  de	
  putsade	
  fasaderna	
  där	
  
bottenvåningar	
  och	
  övervåningar	
  är	
  ljusa	
  och	
  slätputsade	
  medan	
  mittpartiet	
  är	
  
spritputsat	
  och	
  har	
  en	
  kraftigt	
  avvikande	
  mörkare	
  färgsättning.	
  De	
  många	
  
fönstren	
  är	
  småspröjsade.	
  	
  
Det tidigare kasernområdet på fastigheten Osdal 3:2 har ett stort kulturhistoriskt värde i ett
nationellt perspektiv, då endast två anläggningar av denna typ finns kvar i ursprungligt
skick i landet. Men också i ett regionalt och lokalt perspektiv är miljön värdefull, då
anläggningen under en lång period hade stor betydelse i stadens dagliga liv. Den har, genom
sitt exponerade läge, under lång tid påverkat stadsbilden i stadens västra delar. Söder om
kaserntorget (på fastigheten Osdal 3:4) ligger Kristiansfält, ett landeri som uppfördes 1822
och fick sin nuvarande utformning 1875. Den har också ett stort kulturhistoriskt värde, som
ett av få bevarade landerier i Borås.
I figur 33 på nästa sida redovisas med röd färg kulturmiljöer som, i enlighet med
klassningen som använts under detta arbete, har ett mycket högt kulturmiljövärde.
Orangefärgade områden visar övriga miljöer med högt kulturmiljövärde, numrerade enligt
den ordningsföljd som tillämpats i lokaliseringsutredningen.
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Figur 33. Miljöer i Borås kommunala kulturmiljövårdsprogram som ligger inom utredningsområdet. Rött
visar ytor med mycket högt kulturmiljövärde, orange färg visar ytor med högt kulturmiljövärde.
Område 23 avser regementsområdet, som utgör en "ny" miljö.

Värdering
Områden med mycket högt kulturmiljövärde:
21. Äldre rutnätsstaden i centrala delen av Borås omfattar de äldsta delarna av Borås som
planerades efter sista branden 1827. Vissa gatusträckningar och kvartersstukturer finns kvar
från den tiden, bland annat landets första genomförda gata av esplanadtyp.
19. Kvarteren Ålgården och Armbåga belägna vid Viskan innehåller två av stadens bäst
bevarade industrianläggningar från sekelskiftet ritade av arkitekten Lars Kellman.
20. Strax söder om motorvägen ligger en annan industrimiljö, med bland annat före detta
Åkerlunds bomullsspinneri som ger en bra bild av vattenkraftens och järnvägens betydelse
som lokaliseringsfaktor. Karaktäristiskt för området är de gula tegel- och putsfasaderna i
olika typiska byggnadsstilar.

	
  

	
  
18. Egnahemsområdena Parkstaden och Byttorp är värdefulla områden med stora
kulturhistoriska och miljöskapande värden. De är bebyggda med representativt utformade
villor och flerfamiljshus uppförda från sekelskiftet och fram till 1930. Området är planlagt
enligt den tidens trädgårdsideal.
Områden med högt kulturmiljövärde:
Övriga områden inom utredningsområdet samt regementsmiljön i väster (beskriven ovan).

9. Arkeologin och fornlämningarna
Eftersom det gjorts mycket få arkeologiska insatser inom utredningsområdet i modern tid
baseras merparten av kunskapsunderlaget rörande fornlämningarna på resultaten från den
senaste statliga fornminnesinventeringen som genomfördes under 1980-talet. Bilden har
delvis kompletterats genom Skog & Historia-projektet men där är kvalitetssäkringen, som
redan antytts, delvis mycket osäker. En del inventeringar har också utförts i samband med
större vägbyggen under senare år (riksvägarna 27 och 40) men dessa har i liten utsträckning
berört mark inom utredningsområdet. Trots dessa inventeringar måste området i sin helhet
betraktas som relativt dåligt känt i arkeologiskt hänseende. Framförallt gäller detta de mer
utpräglade skog- och våtmarksområdena.
Under slutfasen av kulturarvsanalysen påbörjades emellertid, som tidigare nämnts, på
uppdrag av Borås stad en fornminnes- och naturvärdesinventering på Brämhultshöjden och
angränsande områden i nordväst och sydost. Inventeringsarbetet är i skrivande stund inte
avslutade. Preliminära resultat visar dock att fornlämningarna uppträder avsevärt tätare på
flera ställen i "drumlinlandskapet" kring framför allt Främgärde/Sörbo och ned mot
Brämhult. Det är särskilt den fossila åkermarken som täcker betydligt större ytor än de i
FMIS. Även flera nya gravar har påträffats (Connelid, manus).
De fördjupade inventeringarna kring Brämhultshöjden illustrerar återigen de sedan tidigare,
allmänt kända bristerna i FMIS. Redan när man, som i detta sammanhang, översiktligt vill
överblicka fornlämningarnas utbredning och önskar bedöma kostnadsnivåer för eventuella
framtida arkeologiska undersökningar, medför dessa brister i registreringen stora problem.
Rent generellt ger naturligtvis bilden som framträder i FMIS en fingervisning om var
fornlämningsfattiga respektive mer innehållsrika områden ligger. I det här aktuella fallet
råder exempelvis inget tvivel om att de mer utpräglade skogsbygderna väster om Viskan hör
till den förra kategorin medan skog- och odlingsbygden i öster hör till de senare.
Vill man bedöma innehållet på skalnivån strax under den mest översiktliga, exempelvis när
korridorer för den aktuella järnvägssträckningen ska definieras, blir det vanskligare. I det
östligaste delområdet är således de redan talrika lokalerna med fossil åkermark i FMIS av
allt att döma ännu mer frekventa i vissa avsnitt. Den fossila åkermarken verkar dessutom
finnas i ganska stor omfattning utanför de tidigare huvudområdena. I detta delområde
utgör således fossil åkermark den största felkällan. Då förhistorisk fossil åkermark också är
den bästa indikationen på samtida boplatser under mark, försvåras även bedömningen av
denna, i undersökningssammanhang mest kostnadskrävande lämningstypen.
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En annan underrepresenterad fornlämningskategori utgörs av de historiskt kända gårdsoch bytomterna. Inom delområdet Skogs- och odlingsbygden öster om Viskan finns ett stort
antal gårdar och flera småbyar vars tomter endast undantagsvis kommit att registreras i
FMIS. Analyser av äldre kartor visar dessutom att gårdarna i samband med ödeläggelse eller
förändringar i markanvändningen inte sällan har flyttat kortare eller mindre sträckor även
under historisk tid. Detta innebär att det faktiska antalet bebyggelsetomter kan vara ännu
högre.
De ovan nämnda felkällorna kring fossil åkermark och gårdstomterna gäller delvis även
inom delområdet Sjöbygden. Här, liksom troligen även inom den utpräglade skogsbygden i
väster, är det dock sannolikt stenålderns lämningar som är mest underrepresenterade.
Spåren efter framför allt den äldre stenålderns aktiviteter utgörs av flintfynd från några få
platser längs sjöstränderna. Tillväxten av våtmarker är en förhållandevis sen företeelse som
vanligen sätts i samband med klimatförsämringen som inträffade för cirka 2500 år sedan.
Dessförinnan var klimatet betydligt varmare och torrare och sjöarna betydligt fler.
Landskapet, djur- och växtlivet såg följaktligen helt annorlunda ut, liksom förutsättningarna
för resursutnyttjande och bosättningar. En fördjupad inventering skulle förmodligen
avsevärt öka antalet stenåldersboplatser inom de sjö- och myrrika områdena i väster.
För att klarlägga förekomsten av okända fornlämningar inom undersökningsområdet krävs
en särskild ("arkeologisk") utredning. Syftet med en sådan är att tidigt i processen skapa
klarhet kring vilka lämningar som kan komma att beröras av den planerade exploateringen
och hur man i görligaste mån kan undvika konflikt med fornlämningar i enlighet med
kulturmiljölagens intentioner.
Den ojämna registreringen av fornlämningar gör det mycket svårt, för att inte säga omöjligt,
att närmare uppskatta framtida kostnader för arkeologiska insatser. Den faktiska, större
mängden lämningar i östra delen av utredningsområde torde givetvis i slutänden innebära
att kostnaderna där kommer att bli störst. Bristerna i FMIS gör det dock svårt att mer
detaljerat bedöma vilka kostnadsnivåer som kan bli aktuella.

10.

Slutord

Kulturarvsanalysen har visat att befintliga underlag i form av byggnadsinventeringar,
kulturmiljövårdsprogram och FMIS delvis är föråldrade. Genom utökade fältstudier inom
utredningsområdet var det under utredningen möjligt att identifiera flera kulturmiljöer som
inte tidigare uppmärksammats. Det rör sig här främst om agrara miljöer, vilka avspeglar
såväl 1800-talets torpexpansion som den kulturhistoriska komplexiteten på de äldre
gårdarnas och byarnas inägomarker. En problematik som betonats särskilt ovan rör
bristerna i FMIS. Flera fornlämningskategorier är där kraftigt underrepresenterade, vilket
bland annat gör det svårt att uppskatta framtida arkeologiska kostnader. Mot denna
bakgrund framstår det därför som angeläget att det kulturhistoriska underlaget så fort som
möjligt kan kompletteras med en så kallad särskild utredning, där mer detaljerade
inventeringar genomförs. Detta bör utföras i ett tidigt skede när en korridor för mer
detaljerad lokalisering av järnvägen har valts. Kompletterande fältbesiktningar eller
stickprovsmässiga inventeringar, vilka kan bidra till att ytterligare klarlägga de ej kända
lämningarnas omfattning i vissa områden, kan naturligtvis även utföras innan Länsstyrelsen
beslutar om särskild utredning.
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1. Förord
Den planerade höghastighetsbanan mellan Bollebygd och Borås passerar förorenade
områden som i anläggningsskedet kan vara kostnadsdrivande för projektet. De förorenade
områdena är främst koncentrerade till Borås tätort och Viskan och är kopplade till tidigare
textilindustri och tillhörande verksamheter.
Inför fortsatt arbete med att ta fram järnvägsplan kommer provtagningar att krävas inom de
områden som blir aktuella för ny järnväg, speciellt i områden i anslutning till Borås tätort
och Viskan, för att kunna bedöma åtgärder och kostnader inom uppdraget. Föreliggande
sammanställning utgör en grund för det fortsatta arbetet.

2. Inledning och syfte
Denna PM är en översiktlig sammanställning av de förorenade områden som bedöms ha
betydelse för projektet.
Sammanställningen har koncentrerats till de områden som hamnar inom de olika
korridoralternativen i anslutning till och genom Borås. Det innebär att Borås centralstation,
befintlig järnväg med tillhörande bangård och närområdet har ägnats mest uppmärksamhet.
Syftet är att dokumentet skall tjäna som underlag för kommande utredningar avseende
förorenade områden i samband med fortsatt planläggning för järnvägsplan.

3. Allmänna förutsättningar förorenade massor
Med förorenade områden avses områden där mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller
byggnader är förorenade av något miljö- eller hälsoskadligt farligt ämne eller förening och
där halterna är så höga att det kan innebära en risk för miljön och människors hälsa.
Orsaken till föroreningarna kan oftast kopplas till tidigare industrier eller annan
verksamhet.
I denna PM behandlas förorenad mark, sediment och grundvatten. Distinktionen mot övriga
delar av begreppet förorenade områden har gjorts då dessa inte bedöms vara
alternativavskiljande för banans sträckning.
Förorenade jordmassor bedöms utifrån markanvändning och klassificeras som massor som
klarar gränsvärden för känslig markanvändning (KM) och massor för mindre känslig
markanvändning (MKM). Ibland tas även platsspecifika gränsvärden fram som utgår från
den markanvändning och de skyddsvärden som finns inom och i anslutning till området för
föroreningen.
Som en följd av miljöbalkens hänsynsregler innebär en byggnation av en anläggning att
anläggandet inte får orsaka spridning av föroreningar som finns i området. En konsekvens
blir till exempel att anläggande av en järnväg genom ett förorenat område kommer att
medföra ökade anläggningskostnader då de förorenade massorna i de allra flesta fall
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behöver saneras, vilket oftast innebär urgrävning av massorna. Borttagna förorenade
massor måste omhändertas och ersättas med rena massor. För att förhindra att de rena
massorna förorenas (återkontamineras), från eventuellt kvarvarande föroreningar, krävs
skyddsåtgärder. Detta kan ske genom att anlägga återkontamineringsskydd, till exempel
barriärer bestående av tät lera eller duk, eller genom att ta bort hela föroreningen, inte bara
de massor som berörs av själva byggnationen av järnvägen. Oavsett åtgärd medför
hanteringen av de förorenade massorna och skyddsåtgärder kostnader.
Vid bedömning av ett objekt eller föroreningsområde har, förutom allvarlighet för hälsa och
miljö, även aspekten hur en förorening kan fördyra projektet i uppförandeskedet, det vill
säga hur kostnadsdrivande föroreningen kan komma att bli för projektet, stor betydelse.

4. Geologins förutsättningar inom hela området
Geologin, och främst de kvartära avlagringarna, har betydelse för hur föroreningar sprids i
markområden. Leror är oftast täta och skyddar mot föroreningsspridning i vertikalled.
Undantag finns som till exempel vissa klorerade lösningsmedel som kan tränga igenom
leran och som dessutom är tyngre än vatten.
Inom utredningsområdet är högsta kustlinjen något över cirka 100 meter över havet (SGU:s
Webbtjänst Kartgenerator). Det innebär att det strängt taget är endast Bollebygd som har
leravlagringar. Generellt ligger övriga delar av utredningsområdet över högsta kustlinjen
och saknar leror som är tillräckligt omfattande och täta nog för att utgöra barriär mot
föroreningar i vertikalled. Se bilaga B Jordartskartor.
Boråsområdet har generellt förhöjda halter av barium. Barium finns naturligt i sedimentära
bergarter och då ofta i kalkbergrunder. Detta förklarar dock inte bariumförekomsten och
någon bra förklaring till de förhöjda halterna saknas.

5. Förorenade områden inom utredningsområdet
5.1 Bollebygd
Bollebygd saknar förorenade områden av större betydelse. Ett gammalt sågverk, se Bilaga A,
punkt G, finns men ligger sannolikt utanför den slutliga järnvägsdragningen. Naturmark
mellan Borås och Bollebygd.
Området mellan Bollebygds och Borås bebyggda delar består mest av opåverkad naturmark.
Möjliga förorenade områden finns sannolikt utmed befintliga större vägar samt platser för
nuvarande och tidigare bensinstationer.

5.2 Förorenade områden Borås tätort
Borås har en lång historia som ett textilcentrum och är känd för sin historiskt stora
textilindustri. Inom hela staden, men främst längs Viskan, har det funnits industrier som till
exempel färgerier, garverier och tvätterier. Det har också funnits gjuterier, verkstäder med
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mera. Utsläpp från bland annat färgerier och garverier utgör oftast källan till de
föroreningar som påträffas inom Borås tätort.
Utsläpp till Viskan har gett upphov till kraftigt förorenade sediment i ån. Man uppskattar att
utöver Viskans sediment finns det flera hundra mindre områden med olika typer av
föroreningar som kan behöva någon form av efterbehandling. (Kylén och Edin, personlig
kontakt)
Inom Borås påträffas ibland klorerade lösningsmedel. Källan tros vara de gamla
industriområdena som ligger eller låg centralt i Borås och där det var mycket vanligt med
kemtvättar. (Kylén och Edin, personlig kontakt)
För Borås bangårdsområde bedöms nivån på graden av föroreningar i marken generellt
vara vad man kan förvänta sig hos en bangårdsanläggning med denna storlek avseende
trafikmängd och storlek. Inom området finns och har funnits dieseltankar här och var inom
hela bangårdsområdet. Dessa kan ha orsakat punktkällor av föroreningar i marken
bestående av främst oljeföroreningar.
Risk för PCB-förekomst kan finnas vid platserna för omformarstationerna (Sjömarken) samt
vid platserna för två borttagna transformatorer. Här kan olja med rester av PCB läckt ut till
marken under deras driftsperiod.
Inga kända händelser som orsakat utsläpp finns noterade. Det finns däremot synliga rester
från oljespill invid lokstallar, tankplatser och uppställningsspår. Man kan förvänta sig som
för alla banvallsområden slagg och aska utmed punktvisa ställen utmed
spårstationsområdet. Till exempel har det konstaterats förekomst av slagg och aska med
förhöjda halter av bly och koppar i fyllnadsjord under södra lokstallet samt i fyllnadsjord vid
verkstadens norra del. Metallföroreningarna antas inte utgöra några anmärkningsvärda
halter även om de kan vara något förhöjda mot naturlig bakgrundshalt. Sammantaget
behöver detaljstudier göras inför markarbeten i Borås centrals banvallsområde och
anslutande spårområden. (Johan Hellden AB, Inventering Borås bangård, 2007-01-15).

5.3 Grundvatten och vattendrag
Viskan har fungerat som recipient för spillvattnet från den omfattande textilindustrin samt
dess stödindustrier som tvätterier, färgerier, garverier med mera som funnits utmed Viskan.
Det har medfört att Viskans sediment, men även anslutande mark, ställvis är förorenade.
Föroreningar har ackumuleras i Viskans vattendrag, dammar eller sjöbassänger där
partiklar kan sedimentera. Den första bassängen som ackumulerar sediment nedströms
Borås är Djupasjön där de förorenade sedimentens mäktighet kan uppgå till cirka 4 meter.
Därefter följer Guttasjön och Rydboholmsdammarna. I dessa bottensediment finns
tungmetaller, olja, näringsämnen och för textilindustrin branschspecifika organiska
miljögifter (dioxiner, DDT, dieldrin). (LST, Rapport VISKAN 2009:07 och Kompletterande
huvudstudie av förorenade sediment i Viskan 2011-06-30).
Det f.d. regementet i Borås har haft en omfattande verksamhet. All militär verksamhet är
idag nedlagd utom viss hemvärnsverksamhet. (Intervju med Jonas Edin och Anneli Kylén,
miljöinspektörer Borås kommun). Föroreningar som kan kopplas till militär verksamhet är
bland annat bly i skjutvallar och drivmedel från bränsledepåer.
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Enligt MIFO-databasen har brandförsvaret haft övningsplats på fastigheten Bockaryd 1,
kallad Guttasjöns brandövningsplats. Det kan innebära risk för rester från
brandskyddsmedel innehållande PFAS, dvs fluorerade brandskyddsmedel. På samma plats
finns uppgifter om verksamheter som tyder på förhöjd risk för oljeföroreningar. Dessutom
har det militära försvaret haft en napalmövningsplats där. Platsen är delvis sanerad.
(Länsstyrelsens webgis infokartan 2015-05-15).

5.4 MIFO

Borås har ett stort antal MIFO-objekt. Vissa av dessa har grupperats enligt tabell nedan. I
Bilaga A redovisas avgränsningarna visuellt. Utgångspunkten för gränsdragning mellan
objektsgrupperna har varit tätheten mellan objekten, naturliga avgränsningar som motorväg
och vattendrag med mera. Varje grupp kan innehålla flera riskklasser. I tabellen nedan finns
bedömning och beskrivning beskrivet för varje grupp.
I Tabell 1 listas de grupper av MIFO-objekt som är inringade (grupper) i Bilaga A. Det objekt
eller område som har högst projektpåverkan har varit styrande för bedömningen av
projektpåverkan.
Bilaga A Objekt/område. Projektpåverkan. Beskrivning.
område

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14

Djupasjön. Skjutbana.
Druvefors. Bergsäter. Klorerade lösningsmedel, textilindustri,
metallindustri mm.
Bergsäter. Kemtvätt, grafisk och textilindustri mm.
Öster om Bergsäter. Kemtvätt, grafisk, ev oljeförorening, mm.
Göta. Kemtvätt, garveri, metallindustri, mm.
Nordväst om reningsverk. Klorerade lösningsmedel, plantskola
mm.
Öster om regementet. Oljedepå, grafisk industri. mm.
Väster om Göta. Grafisk- och textilindustri, drivmedelshantering,
mm.
Ramnasjön. Området kring Ramnasjön har troligen varit större
väster om Ramnasjön som sannolikt utgörs av ett
utfyllnadsområde. Vad som nyttjats för utfyllnaden är dock okänt.
Öster om Kristineberg. Kemtvätt och drivmedelshantering.
Väster om Hedvigsborg. Kemtvätt och grafisk industri.
Norr om Hedvigsborg. Bilvårdsanläggning, Drivmedelshantering,
Tungmetallgjuterier, Verkstadsindustri - med klorerade
lösningsmedel.
Viskan norr om Guttasjön. Ett område där kommunens
miljöförvaltning misstänker att det finns olja, krom och andra
tungmetaller i sedimenten samt även marken. Källan till krom är
sannolikt de garverier som funnits i området.
Lundaskog. Blandat industriområde. Hantering av klorerade
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Bilaga A
område

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Objekt/område. Projektpåverkan. Beskrivning.
lösningsmedel. Plastindustri, asfaltverk, grafisk industri, mm.
Borås Flygplats. Uppgifter om att området är uppfyllt. Oklart med
vad.
Kilsundsgatan. Kemtvätt - med lösningsmedel.
Verkstadsindustri - med klorerade lösningsmedel.
Norrby. Textilindustri, grafisk industri, bilvårdsanläggning.
Norrby Viskan. Mycket blandat inkl hantering av klorerade
lösningsmedel.
Armbågavägen. Textilindustri, åkerier, grafisk industri.
Gånghester. Ytbehandling av trä. Oljedepå. Verkstad mm.
Hulta väst. Drivmedelshantering och förbränningsanläggning.
Hulta öst. Drivmedelshantering, grafisk industri.
Svensgården. Drivmedelshantering, grafisk industri. Plastindustri.
Svensgården öst. Verkstadsindustri med klorerade lösningsmedel.
Drivmedelshantering.
Gässlösa deponi. Nedlagd. Farligt avfall. I närheten nedlagd
skjutbana.

Tabell 1: Tabellen korrelerar till områden som är markerade i Bilaga A samt med en
beskrivning.

5.5 Fördjupad information
Följande information är fördjupad information från Borås kommun som tagits upp vid
intervju. (Kylén och Edin, personlig kontakt). Alla uppgifter har inte förankrats med
ursprungsuppgifterna. Vid fördjupade studier för de specifika områden som kan komma att
beröras bör uppgifterna följas upp.
A. Vid Ramnaslätt finns idag åkerier, verkstäder, industrihotell, cisterndemontering,
fordonstvätt, stor drivmedelshantering, bränsledepåer. Marken är sannolikt
förorenad av drivmedel i nivåer över Naturvårdsverkets generella riktvärden för
MKM. Källan är okänd då dagens verksamheter inte misstänks vara orsaken.
B. Intill Viareds industriområde ligger Borås flygplats (ej kommersiell trafik) med en
800 meter lång asfalterad start- och landningsbana. Inga kända övningar med PFAS
eller liknande har genomförts vid flygplatsen. Vid flygplatser sker bland annat
tankning av polisens helikoptrar. Inga incidenter med utsläpp av drivmedel är
kända. Området utgörs av ett utfyllnadsområde. Vad utfyllnaden består av och dess
omfattning är okänt men skulle kunna vara kostnadsdrivande inom projektet.
Bärigheten kring flygplatsen är dålig vilket förhindrat utbyggnad av flygplatsen.
C. Vid Göta finns en fastighet där det tidigare hanterats harts- och vaxdispersion
D. Vid Bråt tror man att det finns olja, krom och andra tungmetaller i sedimenten och
även i marken. Källan till krom är sannolikt de garverier som funnits i området.
E. Grundvattnet kring Viskan är ofta så förorenat att det många gånger kräver rening
med kolfilter. Även Viskafors och Rydboholm har problem med klorerade
lösningsmedel i grundvattnet samt åns sediment.
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1 SAMMANFATTNING

1 Sammanfattning
Bakgrunden till att denna kompletterande samrådshandling har tagits fram är att ny
information har inkommit under remisstiden. Det gäller nytt utredningsområde från
angränsande utredning Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås, Sverigeförhandlingens bud till
kommunerna längs höghastighetsjärnvägen, samt ett arbete med en allmän kostnadsöversyn av
höghastighetsjärnvägen.
Inom åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Linköping-Borås utreds ett större område söderut än
rekommenderad avgränsning av utredningsområdet från förstudien, vilket har varit utgångspunkt
för avgränsning av lokaliseringsutredningens sju korridorer i östra delen av utredningsområdet.
Det utökade utredningsområdet mellan Linköping och Borås innebär att sträckningar söder om
sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med flera kan bli aktuella.
Sverigeförhandlingen meddelade den 2016-02-01 sina bud till kommunerna längs den planerade
höghastighetsjärnvägen. För deletappen Bollebygd-Borås innebär buden följande till berörda och
närliggande kommuner, Bollebygd och Borås respektive Ulricehamn:
•

Ingen station i Bollebygd

•

Kombinationsalternativet, bibana med förbifart, föreslås för passage av Borås

•

Ingen station i Ulricehamn

För lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås innebär ett större utredningsområde för
ÅVS Linköping-Borås att lokaliseringsutredningens korridorer även behöver möjliggöra för
sträckningar i sydöstlig riktning ut ur utredningsområdet. Sverigeförhandlingens bud innebär
att kombinationsalternativet, bibana med förbifart, får större fokus för passage av Borås. En
jämförelse mellan lokaliseringsutredningen och det nya utredningsområdet från ÅVS LinköpingBorås respektive budet från Sverigeförhandlingen visar att det, bland de sju korridorerna, inte
finns någon korridor som uppfyller kombinationen av den nya förutsättningen och budet från
Sverigeförhandlingen. För att tillgodose denna kombination studeras ytterligare en korridor,
som komplement till tidigare framtagna korridorer. Därtill finns ett behov av att justera tidigare
framtagna korridorer med utgång i södra delen av utredningsområdet för att på så sätt skapa
möjlighet till olika sträckningar i sydöstlig riktning ut ur utredningsområdet.
I lokaliseringsutredningsskedet, där korridorer studeras och jämförs med varandra, finns många
alternativa lösningar för järnvägens placering och utförande. Inom ramen för Trafikverkets
allmänna kostnadsöversyn av höghastighetsjärnvägen som helhet, som genomförts under våren
2016, har även deletappen Bollebygd-Borås setts över. Kostnadsöversynen har genomförts för att
studera hur olika lösningar inom respektive korridor påverkar kostnadsbilden för korridorerna
vilket har gett ett kostnadsspann inom vilket slutgiltig byggkostnad troligen hamnar före respektive
korridor.

Korridorer
Den kompletterande korridoren, rosa korridor, omfattar en bibana för stannade tåg och förbifart
för icke stannande tåg och möjliggör för utgång i södra delen av utredningsområdet. Rosa korridor
får ett stationsläge inom södra delen av Borås tätort. Två varianter för förbifarten har identifierats,
en i markplan eller ovan mark söder om Borås tätort respektive en i djup bergtunnel under södra
delen av Borås tätort eller söder om densamma.
För att tillgodose sträckningar i sydöstlig riktning studeras en utökning av den sydliga utgången
av mörkgrön, mörkblå och röd korridor. För att möjliggöra dessa sträckningar har tidigare
bortvalt område i södra delen av utredningsområdet justerats. Detta innebär att Lindåsabäckens
naturreservat numer ligger inom korridorerna men samtidigt möjliggörs för passage både väster
och öster om detsamma. Bortvalda områden för lokalisering av ny järnväg har också kompletterats
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Figur 1.1 Rosa korridor, östra delen

med de tre kyrkogårdarna S:ta Birgittas griftegård, S:t Sigfrids griftegård och S:t Ansgars griftegård
med hänsyn till dess mycket höga kulturmiljövärden och starka kulturmiljöskydd. S:ta Birgittas
griftegård ligger inom rosa korridor.

Konsekvenser
Bedömning av potentialer och konsekvenser för rosa korridor och utökningen av mörkgrön,
mörkblå och röd korridor har gjorts i enlighet med tidigare bedömningar, vilket redovisas i tidigare
framtagen Samrådshandling, daterad 2016-01-29.

Samlad bedömning
Rosa korridor innebär bra potential för trafikering och funktion. Detta som följd av kort sträckning
och hastighetsstandarden 320 kilometer/timme för icke stannande tåg i kombination med att
bibanans relativt långa sträckning och hastigheten 100 kilometer/timme medför större skillnad
i restid mellan stannande och icke stannade tåg, jämfört med övriga korridorer. Ett stationsläge
i södra delen av Borås tätort innebär bra potential för restid och tillgänglighet för resenärerna
med närhet till ett relativt stort antal boende och sysselsatta. Tillsammans skapar detta goda
förutsättningar för kort restid från dörr till dörr men innebär samtidigt ett längre avstånd till
befintlig station och övriga målpunkter än ett centrumnära stationsläge.
För bevarandevärden innebär rosa korridor måttliga-stora konsekvenser. Detta till följd av att
korridoren berör områden med höga naturvärden samt värden för rekreation och friluftsliv
samtidigt som den vid passage genom centrala Borås kan påverka flera utpekade objekt med
mycket stora kulturvärden. Öster om Borås passeras även bäckraviner med höga naturvärden,
bland annat Lindåsabäckens naturreservat. För hälsa bedöms korridoren innebära måttliga
konsekvenser med bullerpåverkan på ett stort antal boende men även till följd av den stora
barriäreffekt som en järnväg inom korridoren medför. För naturresurser bedöms rosa korridor
innebära måttliga konsekvenser framför allt till följd av stor påverkan på skogsbruket och att
möjligheten till jakt och fiske försvåras.
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Ett stationsläge i södra delen av Borås har relativt god närhet till Borås centrum och med det
möjlighet till utveckling kring det nya stationsläget, genom stadsutveckling med nya bostäder och
verksamheter i nära anslutning till stationsläget. Dock kommer en bibana i korridoren att innebära
ytterligare en barriär som förstärker befintliga barriärer i området och medför påverkan på delar av
den befintliga staden. Bibanan innebär också konflikter med områden med mycket stora och stora
värden för samhällsfunktion samtidigt som viss möjlighet finns för att anpassa järnvägen till dessa
områden. Förbifart i markplan eller ovan mark skulle medföra ytterligare en barriär söder om
Borås, vilket kan undvikas med förbifart i djup bergtunnel. Risken för påverkan på områden med
mycket stora och stora värden blir också mindre med förbifart i djup bergtunnel. Sammantaget
innebär rosa korridor bra potential för kommunal planering och regional utveckling.
Konsekvenserna med avseende på risk och säkerhet bedöms för rosa korridor som måttliga framför
allt beroende på risken för spårspring genom att obehöriga tar sig in i spårområdet för bibanan. För
förbifarten är risken för olaga intrång något mindre till följd av den innebär mindre barriäreffekt
än en järnväg genom staden. Förbifart i djup bergtunnel innebär ingen barriäreffekt men innebär å
andra sidan en komplex installation för satt säkerställa utrymning, insats för räddningstjänsten och
åtkomst för service.
För gestaltning innebär rosa korridor mycket bra potential då korridoren möjliggör för ny aktivitet
kring ett nytt stationsläge och på så sätt skapa ökad jämvikt i staden. Inom korridoren är det viktigt
att möjliggöra för kopplingar och samband tvärs järnvägen.
Rosa korridor bedöms innebära en utbyggnad med relativt hög teknisk nivå på anläggningen och
genomförandet bedöms bli tekniskt relativt komplicerat. Dock innebär en utbyggnad av förbifarten
i markplan eller ovan mark en anläggning med lägre teknisk nivå och ett mindre komplicerat
genomförande än motsvarade för förbifart i djup bergtunnel. Sammantaget innebär rosa korridor
bra potential för genomförbarhet.
Utökningen av mörkgrön, mörkblå och röd korridor bedöms inte påverka korridorernas tidigare
bedömningar. Detta gäller även för naturmiljö trots att utökningen innebär att Lindåsabäckens
naturreservat numer omfattas av korridorerna. Utökningen möjliggör för passage både väster och
öster om naturreservatet för att på så sätt möjliggöra för begränsad påverkan på reservatet.

Fortsatt arbete
Denna handling ska tillsammans med tidigare framtagen Samrådshandling utgöra underlag för
hur projektet ska drivas vidare. Inför val av lokaliseringalternativ, det vill säga korridor, behövs
Länsstyrelsens, Borås Stads och Bollebygds kommuns yttranden. Trafikverket kommer att skicka ut
denna kompletterande handling på remiss och begära in yttranden där dessa myndigheter kan ge
sin helhetssyn på framför allt valet av lokalisering.
Utöver de frågeställningar som beskrivs i avsnitt 9.3 i Samrådshandling är det vid val av rosa
korridor viktigt att beakta att bibanan utformas för så kort sträckning som möjligt för att
möjliggöra för korta restider för stannande tåg och samtidigt skapa så god tillgänglighet som
möjligt. Därutöver bör möjligheten till ny station för persontrafik på Kust till kustbanan studeras,
vilket dock inte fullt ut kan hanteras inom deletappen Bollebygd-Borås.
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2 INLEDNING

2 Inledning
Denna kompletterande Samrådshandling utgör ett komplement till tidigare framtagen
Samrådshandling som del av Lokaliseringsutredning, Bollebygd-Borås, en del av Götalandsbanan,
daterad 2016-01-29. Parallellt med denna kompletterande samrådshandling har även en
kompletterande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram.
Tidigare framtagen Samrådshandling är på remiss hos berörda kommuner och Länsstyrelsen sedan
2016-02-03. Denna kompletterande handling är en del i denna remiss.
Redovisningen i denna kompletterande handling baseras på de förutsättningar som finns beskrivna
i tidigare framtagen Samrådshandling. Omfattningen av denna kompletterande samrådshandling
utgör endast kompletterande text varför komplementet och tidigare framtagen samrådshandling
behöver läsas tillsammans.
För övergripande beskrivning av bakgrund, syfte och beskrivning av projektet,
lokaliseringsutredningsens syfte, tidigare och angränsande utredningar samt mål se avsnitt 2 i
Samrådshandling.

2.1 Bakgrund
Bakgrunden till att denna kompletterande samrådshandling har tagits fram är att ny
information har inkommit under remisstiden. Det gäller nytt utredningsområde från
angränsande utredning Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås, Sverigeförhandlingens bud till
kommunerna längs höghastighetsjärnvägen, samt ett arbete med en allmän kostnadsöversyn av
höghastighetsjärnvägen. Nedan sammanfattas den nya informationen.

2.1.1 Nytt utredningsområde från ÅVS Linköping-Borås
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Linköping-Borås (se avsnitt 2.6.3 i Samrådshandling) utreder ett större
område söderut än rekommenderad avgränsning av utredningsområdet från Förstudie LinköpingBorås, se figur 2.1 (se även avsnitt 2.5.2 i Samrådshandling).
Den rekommenderade avgränsningen av utredningsområdet från förstudien har varit utgångspunkt
för avgränsning av lokaliseringsutredningens sju korridorer i östra delen av utredningsområdet.
Det utökade utredningsområdet innebär dock att sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre
Åsunden med flera kan bli aktuella.

2.1.2 Sverigeförhandlingens bud
Sverigeförhandlingen har i uppdrag av regeringen att förhandla med kommunerna längs
höghastighetsjärnvägen om medfinansiering, förskottering, bostäder och stationslägen.
Parallellt med Sverigeförhandlingens uppdrag sker den ordinarie planeringsprocessen med
åtgärdsvalsstudier, lokaliseringsutredningar och järnvägsplaner. Den processen drivs som vanligt
av Trafikverket, men i dialog med Sverigeförhandlingen.
Sverigeförhandlingen meddelade den 2016-02-01 sina bud till kommunerna längs den planerade
höghastighetsjärnvägen. Buden innehöll information kring vilka stationer som är aktuella i den
första omgången av förhandlingen. I buden redovisades också vad kommunerna förväntas åta sig
i form av bostadsbyggande samt medfinansiering och förskottering av ekonomiska medel som
kompensation för den värdeökning som uppskattas bli följden av att kommunen får en station
längs höghastighetsjärnvägen. För deletappen Bollebygd-Borås innebär Sverigeförhandlingens bud
följande till berörda och närliggande kommuner, Bollebygd och Borås respektive Ulricehamn:
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Tolken

Yttre
Åsunden

Figur 2.1 Ljusblå pil redovisar på principiell nivå alternativa sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med
flera i enlighet med pågående ÅVS Linköping-Borås.

•

Ingen station i Bollebygd

•

Kombinationsalternativet, bibana med förbifart, föreslås för passage av Borås

•

Ingen station i Ulricehamn

För närvarande pågår förhandlingar mellan Sverigeförhandlingen och kommunerna, med
utgångspunkt i ovanstående bud. Inga formella beslut är tagna ännu och förändringar jämfört med
buden kan komma att ske fram till dess att avtal skrivits.

2.1.3 Kostnadsöversyn
I lokaliseringsutredningsskedet, där korridorer studeras och jämförs med varandra, finns många
alternativa lösningar för järnvägens placering och utförande. Inom ramen för Trafikverkets
allmänna kostnadsöversyn av höghastighetsjärnvägen som helhet, som genomförts under våren
2016, har även deletappen Bollebygd-Borås setts över. Kostnadsöversynen har genomförts för att
studera hur olika lösningar inom respektive korridor påverkar kostnadsbilden för korridorerna.
För att tydligt redovisa variationen inom respektive korridor redovisas byggkostnaderna med ett
kostnadsspann inom vilket slutgiltig byggkostnad troligen hamnar.

2.1.4

Sammanfattande motiv till kompletterande utredning

Ett större utredningsområde för ÅVS Linköping-Borås innebär att lokaliseringsutredningens
korridorer behöver möjliggöra för sträckningar i sydöstlig riktning ut ur utredningsområdet.
Sverigeförhandlingens bud innebär att kombinationsalternativet, bibana med förbifart, får större
fokus för passage av Borås.
Det första motivet till att ta fram en kompletterande handling är att en jämförelse mellan
lokaliseringsutredningen och det nya utredningsområdet från ÅVS Linköping-Borås respektive
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budet från Sverigeförhandlingen visar att det, bland de sju korridorerna som redovisas
i Samrådshandling, inte finns någon korridor som uppfyller kombinationen av den nya
förutsättningen och budet från Sverigeförhandlingen. För att tillgodose denna kombination har
ytterligare en korridor studerats, som komplement till tidigare framtagna korridorer. Korridoren
omfattar en bibana med förbifart och möjliggör för utgång i södra delen av utredningsområdet.
Detta innebär att tidigare bortval för kombinationsalternativet gällande lokalisering av stationsläge
längs en bibana i södra delen av Borås tätort omvärderas. Detsamma gäller för förbifart söder om
Borås tätort för kombinationsalternativet.
Det andra motivet till att ta fram en kompletterande handling är ett behov av att justera tidigare
framtagna korridorer med utgång i södra delen av utredningsområdet för att på så sätt skapa
möjlighet till olika sträckningar i sydöstlig riktning ut ur utredningsområdet. För att tillgodose
denna riktning studeras en utökning av den sydliga utgången av mörkgrön, mörkblå och röd
korridor.
Ett tredje motiv till den kompletterande handlingen är att redovisa resultatet av den
kostnadsöversyn som genomförts.
Då beslut om det ska bli stationer i Bollebygd och i Ulricehamn ännu inte har fattats, i och med
att Sverigeförhandlingens bud är underlag för förhandling parterna emellan, så är de tidigare
sju framtagna korridorerna fortsatt möjliga. Om det inte skulle bli en station i Bollebygd utgår
stationen och höghastighetsjärnvägen sträckning ryms fortsatt inom de framtagna korridorerna.
Om det inte skulle bli en station i Ulricehamn kan höghastighetsjärnvägen på samma sätt gå via
Ulricehamn men även söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med flera.

2.2 Handlingens syfte
Denna kompletterande samrådshandling syftar till att beskriva förutsättningar samt potentialer
och konsekvenser för en kompletterande korridor samt för justerade korridorer i sydöst men också
till att redovisa resultatet av genomförd kostnadsöversyn.
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Den geografiska avgränsningen av utredningsområdet utgörs av samma område som redovisas i
avsnitt 3 i Samrådshandling.

4 Förutsättningar
Förutsättningarna inom utredningsområdet är desamma som de som redovisas i avsnitt 4 i
Samrådshandling.

5 Den framtida järnvägen
Förutsättningarna för trafikering, utformningen och byggandet av den framtida järnvägen är
desamma som de som redovisas i avsnitt 5 i Samrådshandling.
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3 Avgränsningar
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6 Alternativ
6.1 Process för framtagande av korridorer
Processen för framtagande av kompletterande korridor och justering av korridorer är den samma
som den som redovisas i avsnitt 6.1 i Samrådshandling.

6.2 Förutsättningar för lokalisering
För att möjliggöra för kombinationsalternativet, det vill säga bibana med förbifart, med en utgång
i sydöstra delen av utredningsområdet har en kompletterande rosa korridor tagits fram.
Förutsättningarna för lokalisering motsvarar på övergripande nivå de som redovisas i avsnitt 6.2
i Samrådshandling. Nedan beskrivs de kompletterande förutsättningar som gäller för den rosa
korridoren samt för justeringar av korridorer.
För kombinationsalternativet förutsätts bibanan byggas enligt konventionell standard med högsta
hastighet på 100 kilometer/timme, medan förbifarten byggs som höghastighetsjärnväg och
dimensioneras för 320 kilometer/timme. I kopplingspunkterna mellan bibanan och förbifarten
samt längs bibanans sträckning i tunnel förutsätts en högsta hastighet på 160 kilometer/timme.
Bibanan och förbifarten har två spår vardera.

6.2.1 Identifierade stationslägen
En utgång i södra delen av utredningsområdet i kombination med ett centrumnära stationsläge
i markplan vid befintlig station bedöms som orimligt. Detta skulle ge betydligt sämre
förutsättningar för restid och kostnad då en sådan bibana skulle få en riktning åt nordost genom
Borås och behöva ges en sträckning norr om eller genom rutnätsstaden för att sedan vika av mot
sydöst, se figur 6.1. Bibanan skulle bli både lång, vilket påverkar restiden negativt, och kostsam då
den förutsätts anläggas i tunnel för passage norr om eller under rutnätsstaden och vidare åt sydöst
för att undvika intrång i Borås tätort. Sträckningar genom rutnätsstaden har även tidigare valts
bort för lokalisering av höghastighetsjärnvägen, se avsnitt 6.2.4 i Samrådshandling.
Med bakgrund av ovanstående blir det enda möjliga stationsläget på bibanan för rosa korridor
en lokalisering i södra delen av Borås tätort, se figur 6.2. Detta innebär att tidigare bortval av
stationsläge inom södra delen av Borås tätort för kombinationsalternativet har omvärderats för
rosa korridor. Detta trots att stationsläget innebär sämre tillgänglighet till stationen för resenärer
med start, mål och byte i Borås, jämfört med ett centrumnära stationsläge.

Norr om eller genom
rutnätsstaden

Figur 6.1 Centrumnära stationsläge för kombinationsalternativet, med utgång åt sydöst har bedömts som
orimligt.
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Figur 6.2 Stationsläge i södra delen av Borås tätort
för kombinationsalternativet, med utgång åt sydöst,
vilket är utgångspunkten för rosa korridor.
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Området för stationsläge i södra delen av Borås tätort har för rosa korridor avgränsats enligt figur
6.3. Ett sådant stationsläge ger avstånd på cirka 600-1 500 meter till Stora torget. Inom området
för stationsläget finns S:ta Birgittas griftegård med mycket högt kulturmiljövärde och ett starkt
kulturmiljöskydd. Kyrkogården har valts bort för lokalisering av ny järnväg, se grått område i figur
6.3. Med hänsyn till kyrkogården samt stadens befintliga strukturer har två principiella passager
genom området identifieras, en nordlig passage strax söder om väg 40 och en sydlig passage längs
Kust till kustbanan.
För rosa korridor har det tidigare bortvalet av förbifart söder om Borås omvärderats.
Förutsättningen för det tidigare bortvalet var en bibana med ett centrumnära stationsläge. Då rosa
korridor istället förutsätter en utgång i sydöstra delen av utredningsområdet och ett stationsläge i
södra delen av Borås tätort, är tidigare bortval inte aktuellt för rosa korridor.
För rosa korridor innebär en förbifart söder om Borås tätort en så gen sträckning för förbifarten
som möjligt inom utredningsområdet. En förbifart söder om Borås bedöms också vara
kostnadseffektiv då den är kort samt kan byggas utan intrång i Borås tätort och utan större
konflikter med omgivningen.

Figur 6.3 Möjlig placering för stationsläge i södra delen av Borås tätort för rosa korridor. Pilarna
illustrerar de två principiella passagerna genom området norr och söder om det bortvalda
området S:ta Birgittas griftegård.
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6.2.2 Identifierade kopplingar till angränsande etapper
Kopplingarna till angränsande etapper motsvarar i stort de som beskrivs i avsnitt 6.2.2 i
Samrådshandling. Som beskrivs i bakgrunden ovan studeras dock ett större utredningsområde än
tidigare inom ramen för ÅVS Linköping-Borås.
Detta medför behov av justering av tidigare bortvalt område i södra delen av utredningsområdet
samt utökning av mörkgrön, mörkblå och röd korridor i sydöstra delen för att möjliggöra för
sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med flera.

6.2.3 Identifierade områden med mycket stora respektive stora värden
Inga förändringar gällande områden med mycket stora och stora värden har identifierats. För
beskrivning av dessa områden hänvisas till avsnitt 6.2.3 i Samrådshandling.

6.2.4 Bortvalda områden
Hela området i södra delen av utredningsområdet (c) valdes bort med motivet att det ansågs
olämpligt att lokalisera ny järnväg i detta område med hänsyn till flera olika områden och
sjöar med högsta natur- och kulturvärden samt rekreationsvärden. I sydöstra delen av
utredningsområdet avgränsades det bortvalda området främst för sträckningar norr om Älmås
naturreservat och Lindåsabäckens naturreservat.
För att skapa förutsättningar för olika sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med
flera behöver det bortvalda området justeras. Dessutom behöver förutsättningar för att undvika
eller begränsa påverkan på utpekade områden med bevarandevärden skapas. Ny avgränsning av
bortvalt område redovisas i figur 6.4. Avgränsningen har skett med hänsyn till Älmås naturreservat
med mycket höga natur- och kulturvärden, kombinationen av höga natur- och kulturvärden vid
Stuvered samt området med mycket höga kulturvärden vid Bråten. På så sätt möjliggörs olika
sträckningar fortsatt österut både väster och öster om Lindåsabäckens naturreservat samt för
sträckningar längs väg 27 åt sydöst.
S:ta Birgittas griftegård (f) har valts bort för lokalisering av järnväg. S:ta Birgittas griftegård
har mycket högt kulturmiljövärde och ett starkt kulturmiljöskydd. Området anses olämpligt för
lokalisering av ny järnväg. Detta gäller även S:t Sigfrids griftegård (g) och S:t Ansgards griftegård
(h).
Övriga bortvalda områden ligger kvar i enlighet med vad som redovisas i avsnitt 6.2.4 i
Samrådshandling.
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h
f
g

c

Lindåsabäcken

Figur 6.4 Bortvalda områden
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6.3 Bortvalda alternativ
För rosa korridor har ett antal områden identifierats där järnväg i markplan eller ovan mark
har valts bort. De bortvalda alternativen beskrivs nedan med hänvisning till karta i figur 6.5.
Alternativen har valts bort med utgångspunkt i att bibanans syfte är att vara ett alternativ som
innebär mindre intrång och mindre omgivningspåverkan, än alternativ där icke stannade
höghastighetståg passerar genom Borås tätort, och som samtidigt har god tillgänglighet för
resenärer med start, mål och byte i Borås.
För övriga korridorer ligger tidigare bortvalda alternativ kvar i enlighet med avsnitt 6.3 i
Samrådshandling.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Regementet (I)
För passage av Regementet bedöms bergtunnel vara det enda möjliga alternativet för att undvika
påverkan på Regementet. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 500 meter. Området för
bortval av järnväg i markplan och ovan mark har en mindre utbredning för rosa korridor än för
övriga korridorer. Detta till följd av att bibanan, på grund av lägre spårgeometriska krav, i större
utsträckning kan anpassas till omgivningen.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Kristineberg och Dammsvedjan (II)
För passage av Kristineberg och Dammsvedjan bedöms bergtunnel vara det enda möjliga
alternativet för att undvika påverkan på bebyggelsen, men även på grund av spårgeometriska krav i
kombination med topografin. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 200 meter.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Hedvigsborg (III)
För passage av Hedvigsborg bedöms bergtunnel vara det enda möjliga alternativet för att undvika
påverkan på bebyggelsen, men även på grund av spårgeometriska krav i kombination med
topografin. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 100 meter.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Bergsäter och Trandared (IV)
För passage av Bergsäter och Trandared bedöms bergtunnel vara det enda möjliga alternativet för
att undvika påverkan på bebyggelsen. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 650 meter.
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IV
II
III

Figur 6.5 Bortvalda alternativ

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, KOMPLETTERANDE SAMRÅDSHANDLING

17

6 ALTERNATIV

6.4 Korridorer
I den tidigare framtagna samrådshandlingen beskrivs sju korridorer i den östra delen av
utredningsområdet, det vill säga på sträckan från Viared till utredningsområdets gräns öster om
Borås. Dessa kompletteras nu med rosa korridor, vilken beskrivs nedan. Nedan beskrivs också
utökningar av mörkgrön, mörkblå och röd korridor i sydöstra delen av utredningsområdet.

Korridorer i östra delen
Rosa korridor

Figur 6.4 Rosa korridor, östra delen

Rosa korridor är cirka 15 kilometer lång och sträcker sig från väster om Viared till öster om Borås.
Korridoren är cirka 700 meter bred väster om Borås och cirka 800 meter bred öster om Borås. Vid
passagen genom Borås är korridoren smalare, cirka 400 meter på det smalaste stället. Söder om
Borås är korridoren 0,6-1,3 kilometer bred.
Rosa korridor består av spår för icke stannande höghastighetståg, kallad förbifart, och spår för
stannande tåg med station i södra delen av Borås tätort, kallad bibana. Förbifarten blir mellan sex
och nio kilometer lång och bibanan mellan åtta och tolv kilometer lång.
Förbifarten möjliggör för en sträckning för icke stannande tåg med hög hastighet och god
spårgeometrisk standard. För förbifarten finns två varianter; i markplan eller ovan mark söder om
Borås tätort eller i djup bergtunnel under södra delen av eller söder om Borås tätort. Den kuperade
terrängen inom korridoren medför att järnvägen kommer att gå omväxlande på bank, i skärning, i
tunnel och på bro i de områden där tunnel inte föreskrivs. Korridoren redovisas i figur 6.4 och 6.5
enligt nedan:
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•

Förbifart i markplan, ovan mark eller bergtunnel, mörkrosa område

•

Förbifart i djup bergtunnel, ljusrosa område

•

Bibana i markplan eller ovan mark, rosastreckat område
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Inom södra delen av Borås tätort har två principiella passager identifieras. En nordlig passage
strax söder om väg 40 och en sydlig passage längs Kust till kustbanan. De två passagerna har
identifierats med hänsyn till befintliga strukturer samt S:ta Birgittas griftegård med mycket högt
kulturmiljövärde som finns i området. Genom Borås tätort avgränsas korridoren till söder om väg
40. Stationen avses att placeras i markplan eller i upphöjt läge.

6 ALTERNATIV

Rosa korridor går till stor del söder om Viareds verksamhetsområde och Borås flygplats. I väster
har korridoren avgränsats av Kvarnsjön, Bolingen och Björken i söder och för att minska påverkan
på Hälasjön med närliggande bebyggelse och Pickesjön i norr. I Viskans dalgång har korridoren
avgränsats för att undvika påverkan på större delen av Osdals mader och S:t Sigfrids griftegård
men samtidigt möjliggöra för samförläggning med Viskadalsbanan söderifrån in mot Borås.
Korridoren har även avgränsats för att bibanan ska kunna passera norr om regementet.

Öster om stationen har korridoren avgränsats för att bibanan ska kunna följa Kust till kustbanan
österut eller väg 41 söderut. Därtill har korridoren avgränsats för att begränsa påverkan på ett
antal områden med högt kulturmiljövärde, bland annat bostadsområdet Göta och bostadsområdet
Gamla Kristineberg/Furuberg. För passage av utpekade bostadsområden förutsätts att järnvägen
förläggs i tunnel för att begränsa intrång och omgivningspåverkan, se avsnitt 6.3 Bortvalda
alternativ.
För att miniera påverkan på Viskan och det omkringliggande naturområdet har korridoren
för förbifart i markplan eller ovan mark har korridoren avgränsats för att möjliggöra passage i
närheten av väg 27. Vidare österut ligger korridoren söder om Borås tätort för att inte göra intrång i
tätorten, och passerar därför i huvudsak söder om Dammsvedjan.
För förbifart i tunnel har korridoren avgränsats norrut med hänsyn till spårgeometriska krav. Till
förbifart i tunnel kommer ventilations- och serviceschakt att behövas vilka kommer att bli synliga
i stadsmiljön i södra delen av eller söder om Borås tätort. Det finns relativt stor möjlighet att
anpassa lokaliseringen av dessa till omgivningen.
Korridoren möjliggör för en anslutning till angränsande etapp i öster i södra delen av
utredningsområdet. Inom korridoren finns två alternativa utgångar mot öster; längs väg 1700
mellan Gånghester och Målsryd eller mellan Målsryd och väg 27.

Figur 6.5 Möjliga kombinationer i korridoren
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Mörkgrön korridor
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Figur 6.6 Mörkgrön korridor, östra delen

Den sydliga utgången av mörkgrön korridor utökas åt söder från det att korridoren lämnar Borås
tätort och vidare söderut för att möjliggöra för passage väster om Lindåsabäckens naturreservat
samt sträckningar längs väg 27. Utökningen avgränsas av kulturmiljöområdet Bråten i väster.
Korridorens sydliga utgång utökas även något norrut för att möjliggöra för passage öster om
Lindåsbäckens naturreservat men ändå söder om den samlade bebyggelsen vid Målsryd, utanför
utredningsområdet.
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Mörkblå korridor

Figur 6.7 Mörkblå korridor, östra delen

Den sydliga utgången av mörkblå korridor utökas åt söder från i höjd med Älmås naturreservat
och vidare åt sydöst för att möjliggöra för passage väster om Lindåsabäckens naturreservat
samt sträckningar längs väg 27. Utökningen avgränsas av kulturmiljöområdet Bråten i
väster. Korridorens sydliga utgång utökas även norrut för att möjliggöra för passage öster om
Lindåsbäckens naturreservat men ändå söder om den samlade bebyggelsen vid Målsryd, utanför
utredningsområdet.
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Röd korridor

6 ALTERNATIV
Figur 6.8 Röd korridor, östra delen

Röd korridor utökas något åt söder i sydöstra delen av utredningsområdet. Detta för att möjliggöra
för passage väster om Lindåsabäckens naturreservat samt sträckningar längs väg 27. Utökningen
avgränsas av kulturmiljöområdet Bråten i väster. Röd korridoren förutsätts gå i tunnel även i den
del som berörs av utökningen.

6.5 Nollalternativet
Nollalternativet är detsamma som beskrivs i avsnitt 6.5 i Samrådshandling.
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Utgångspunkten för genomförda bedömningar beskrivs i avsnitt 7 i Samrådshandling. Där
återfinns även beskrivningar av potentialer och konsekvenser för de tidigare framtagna
korridorerna.
Följande kapitel beskriver potentialer och konsekvenser för rosa korridor. Utökningen av mörkgrön,
mörkblå och röd korridor bedöms inte påverka korridorernas tidigare bedömningar. Detta gäller
även för naturmiljö, trots att Lindåsabäckens naturreservat ryms inom de utökade korridorerna.
Bedömning av potential har skett utifrån en tregradig skala, se figur 7.1. Bedömning av negativa
konsekvenser har skett utifrån en femgradig skala, se figur 7.2.
Potential

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Figur 7.1 Illustration av skala för bedömning av potential och måluppfyllelse.
Konsekvenser

Små

Små-Måttliga

Måttliga

Måttliga-Stora

Stora

Figur 7.2 Illustration av skala för bedömning av samlade konsekvenser.

7.1 Trafik och användargruppen
För trafik och användargruppen har tre aspekter konsekvensbedömts. Dessa är trafikering och
funktion, restid och tillgänglighet samt jämställdhet.

7.1.1 Trafikering och funktion
Rosa korridor bedöms, liksom de tidigare framtagna korridorerna, uppfylla övergripande krav för
trafikering och funktion samt möjliggör för att restidskravet på två timmar mellan Göteborg och
Stockholm kan uppfyllas.

7 POTENTIALER OCH KONSEKVENSER AV STUDERADE ALTERNATIV

7 Potentialer och konsekvenser för studerade
alternativ

För rosa korridor har hastighetsstandarden 320 kilometer/timme förutsatts för icke stannande
tåg längs förbifarten. Förbifartens längd inom rosa korridor är kort och i storleksordning med de
kortaste av de tidigare framtagna korridorerna. Sammantaget bedöms detta medföra mycket goda
förutsättningar för kort restid för icke stannade tåg.
Till följd av bibanans sträckning i rosa korridor i kombination med att den förutsätts ha en högsta
tillåtna hastighet på 100 kilometer/timme på en relativt lång sträcka genom Borås blir skillnaden
i restiden mellan stannade tåg och inte stannade tåg något större för rosa korridor jämfört med
övriga korridorer. I kopplingspunkterna till höghastighastighetsjärnvägen samt längs bibanans
sträckning i tunnel medges en hastighet på 160 kilometer/timme.
För att i den sydliga passagen längs Kust till kustbanan skapa ett så centrumnära stationsläge
åt väster som möjligt i kombination med samförläggning med Viskadalsbanan kan
hastighetsstandarden i kurvan väster om plattformarna behöva sänkas till 50 kilometer/timme.
Detta påverkar restiden för stannade tåg ytterligare negativt även om alla dessa tåg förutsätts
stanna vid plattformarna.
För fortsatt sträckning österut innebär rosa korridor längre sträckningar mot Ulricehamn, men
den är fördelaktig för fortsatta sträckningar österut söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med
flera.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, KOMPLETTERANDE SAMRÅDSHANDLING

23

7 POTENTIALER OCH KONSEKVENSER AV STUDERADE ALTERNATIV

För rosa korridor är båda de studerade schematiska spårskisserna som redovisas i avsnitt
6.2.1 i Samrådshandling, för stationsutformning möjliga. Möjlighet att anlägga en driftteknisk
kopplingspunkt till bibanan finns också till följd av dess närhet till både Viskadalsbanan, Kust till
kustbanan och befintlig station. Vid utbyggnad av Götalandsbanan på sträckan Göteborg-Borås
finns möjlighet att provisoriskt ansluta till befintlig station i Borås.
Sammantaget bedöms rosa korridor skapa bra förutsättningar avseende trafikering och funktion,
och möjliggöra för kort restid för icke stannade tåg.
Korridor

Rosa

Potential

Figur 7.2 Potential för trafikering och funktion, östra delen

7.1.2 Restid och tillgänglighet för resenärerna
Restiden för resenärerna påverkas av stationslägets lokalisering. Genomförd nåbarhetsanalys
av antal boende och sysselsatta inom gång- och cykelavstånd till stationsläget, se avsnitt 7.1.2 i
Samrådshandling, visar att rosa korridor med ett stationsläge inom södra delen av Borås tätort har
lika många boende och sysselsatta inom cykelavstånd som ett centrumnära stationsläge. Däremot
är antal boende och sysselsatta inom gångavstånd färre än för ett centrumnära stationsläge.
För rosa korridor med dess stationsläge i södra delen av Borås tätort bedöms kopplingen till
tågtrafiken på befintliga järnvägar bli sämre än motsvarande för korridorer med ett centrumnära
stationsläge. Detta till följd av att inga nya stationer planeras på befintliga järnvägar i anslutning
till stationsläget i rosa korridor. Istället hänvisas resenärerna till ett ytterligare byte och resa
med buss, en skyttel, mellan stationsläget och befintlig station. För kopplingen till den lokala
och regionala busstrafiken krävs antigen ytterligare ett byte, via en skyttel mellan centrum och
stationen, alternativt att kollektivtrafiken struktureras om och anpassas till det nya stationsläget.
Baserat på befintliga strukturer eller behov av åtgärder bedöms rosa korridor innebära bra
förutsättningar för kortare restid för resenärerna.
Korridor

Rosa

Potential

Figur 7.3 Potential för restid och tillgänglighet, östra delen

7.1.3 Jämställdhet
Utvärderingen av jämställdhet tar hänsyn till lokaliseringen av stationsläget, närhet till stationerna,
antal människor i rörelse i närområdet samt möjligheter att uträtta ärenden på vägen. För rosa
korridor med ett stationsläge i södra delen av Borås finns förutsättningar för en tillgänglig station
som upplevs trygg, med mycket folk i rörelse. Stationsläget innebär relativt goda möjligheter att ta
sig till och från stationen med närhet till bostäder, verksamheter och övriga målpunkter.
Mellan den nordliga och sydliga sträckningen inom korridoren för bibanan finns S:ta Birgittas
griftegård vilket kan påverka den upplevda tryggheten på väg till och från stationsläget negativt.
Detta behöver särskilt beaktas vid utformning av stationen och stationsområdet i senare skeden.
Sammantaget bedöms rosa korridor innebära bra förutsättningar för ökad jämställdhet.
Korridor

Rosa

Potential

Figur 7.4 Potential för jämställdhet, östra delen

24

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN, KOMPLETTERANDE SAMRÅDSHANDLING

Med utgångspunkt i genomförd samhällsekonomisk beräkning, se avsnitt 7.1.4 i Samrådshandling,
bedöms rosa korridor med ett stationsläge i södra delen av Borås tätort ligga mellan ett
centrumnära stationsläge och ett stationsläge söder Borås tätort avseende samhällsekonomisk
nytta. Ett stationsläge längs den nordliga sträckningen inom korridoren för bibanan genom Borås
bedöms medföra en högre nytta, till följd av ökad närhet till Borås centrum, än motsvarande för
den sydliga sträckningen.

7.2 Miljökonsekvenser
Nedan följer en sammanfattande konsekvensbeskrivning av korridorerna med avseende
på miljökonsekvenser utifrån den placering av järnvägen inom korridoren som ger störst
negativa konsekvenser. En mer detaljerad beskrivning av förutsättningar, påverkan, effekt och
konsekvenserna finns att läsa i kompletterande MKB.

7.2.1 Bevarandevärden
Bevarandevärden omfattar landskaps- och stadsbild, naturmiljö, kulturmiljö samt rekreation och
friluftsliv.

Landskaps- och stadsbild
Rosa korridor passerar genom flera olika landskapskaraktärer, vilka sammanfattningsvis bedöms
vara relativt tåliga för tillägg. Till exempel skulle järnvägen passera genom en del slutna skogsrum
där en järnvägsanläggning skulle medföra små konsekvenser på landskapsbilden, då endast det
närmsta området påverkas. Korridoren passerar öster om den rekreativt och visuellt mycket
värdefulla Pickesjön. Passagen genom Borås kommer att medföra utradering av stadsvärden,
vilket innebär stora negativa konsekvenser för stadsbilden, oavsett var inom korridoren järnvägen
lokaliseras. Ett nordligt läge inom korridoren innebär påverkan på främst verksamheter medan
ett sydligt läge främst innebär påverkan på bostäder. I östra delen av Borås kan järnvägen följa
befintliga infrastrukturella element, vilket innebär liten påverkan på stadsbilden. Om järnvägen
placeras i markplan eller ovan mark kan viss påverkan på bostäder komma att bli aktuellt och
därmed negativ påverkan på stadsbilden. Österut delar sig rosa korridor i två alternativ varav
det nordliga alternativet bättre följer i linje med landskapets riktningar och därmed landskapets
karaktär än det södra, som medför större negativa konsekvenser för landskapsbilden. Förbifarten
i markplan eller ovan mark kommer troligen att passera Viskan på bro. Detta kan å ena sidan
ge upphov till vackra utblickar för resenären, men å andra sidan bli ett markant visuellt tillägg,
vilket innebär stora konsekvenser för landskapsbilden. Förbifart i djup bergtunnel innebär små
konsekvenser på landskapsbilden. Sammantaget bedöms konsekvenserna bli måttliga-stora.
Korridor
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7.1.4 Samhällsekonomisk beräkning

Rosa

Konsekvens

Figur 7.5 Konsekvenser för landskaps- och stadsbild, östra delen

Naturmiljö
Rosa korridor berör flera områden med mycket höga eller höga naturvärden (naturvärdesklass 1
och 2), till exempel sjöarna Kvarnsjön (del av Västersjön), Bolingen och Björken, vattendragen
Viskan och Lindåsabäckens naturreservat samt Osdals mader som är ett naturområde längs
med Viskan med mycket höga naturvärden. En järnväg i korridoren bedöms innebära att delar
av naturvärdena helt eller delvis riskerar att försvinna alternativt påverkas negativt utifrån den
tillkommande barriäreffekten eller bullerstörningen som följd av järnvägen. Konsekvenserna
bedöms bli måttliga-stora.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.6 Konsekvenser för naturmiljö, östra delen
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Kulturmiljö
Inom rosa korridor finns kulturmiljöområden med höga och mycket höga kulturvärden.
Exempelvis Regementet och söder om detta Kristiansfälts landeri. Korridoren passerar igenom de
södra delarna av kulturmiljön Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian, vilka utgörs
av ett industriområde längs med Viskan och har mycket högt kulturmiljövärde. Bostadskvarteren
Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg samt S:ta Birgittas griftegård ligger helt inom
korridoren. En järnväg i norra delen av korridoren för bibanan kommer att medföra intrång i
kulturmiljön inom industriområdet respektive bostadskvarteren och ett flertal byggnader kommer
att behöva rivas och medföra att stora kulturhistoriska värden går förlorade. S:ta Birgittas
griftegård har ett starkt kulturmiljöskydd och en placering av järnvägen genom kyrkogården
bedöms utifrån detta inte vara möjlig. Konsekvenserna bedöms bli stora.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.7 Konsekvenser för kulturmiljö, östra delen

Rekreation och friluftsliv
Inom rosa korridor finns flera sjöar som är utpekade som intresse för fritidsfiske, som till
exempel Pickesjön. Korridoren passerar även Viskan och Osdals mader som utgör populära
rekreationsområden. Inom eller i anslutning till korridoren finns en ridanläggning, cykelleder,
koloniområde samt stadens utbud av museer och teatrar med mera. Vid Viared ligger Borås
flygplats, där det finns en klubbverksamhet för motorflyg, ultralätt flyg och segelflyg. Genom
att tillgodose att tillgängligheten inte väsentligt påverkas, genom att passager över eller under
järnvägen anläggs, samt att eventuella bullerskyddande åtgärder vidtas bedöms konsekvenserna bli
måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.8 Konsekvenser för rekreaktion och friluftsliv, östra delen

7.2.2 Hälsa
Hälsa omfattar inlösen av bostadshus, buller, vibrationer, stomljud, ljusstörningar, luftkvalitet,
elektromagnetiska fält och barriärer för människor.

Inlösen av bostadshus
Inom rosa korridor föreskrivs tvingande tunnlar inom vissa passager. Det innebär att intrången
inom bostadsområden och områden med övriga byggnader begränsas. För rosa korridor beräknas
cirka 20 bostadshus behöva lösas in, och då främst inom den delen av rosa korridor som omfattas
av bibanan. Merparten av dessa är flerbostadshus. Konsekvenserna bedöms bli måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.9 Konsekvenser av inlösen av bostadshus, östra delen

Buller
Beräkningar för rosa korridor har utförts för plan terräng där järnvägen är placerad i en sträckning
inom korridoren som antas komma att beröra flest bostadshus.
Inom rosa korridor finns tät bostadsbebyggelse i Borås med en stor antal bosatta. Väster om Borås
finns områden med en medelstor antal bosatta. Öster om Borås finns tät bostadsbebyggelse i
Gånghester med en stor antal bosatta. Järnvägen bedöms ge bullernivåer över 55 dB(A) vid ett stort
antal bostadshus. Konsekvenserna bedöms bli måttliga-stora.
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Rosa

Konsekvens

Figur 7.10 Konsekvenser av buller, östra delen

Vibrationer
Rosa korridor omfattar områden med tät bostadsbebyggelse. Efter vidtagna åtgärder kommer
inga bostadshus ha nivåer som överskrider riktvärdet på 0,4 mm/s. Konsekvenserna bedöms bli
måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.11 Konsekvenser av vibrationer, östra delen

Stomljud
Rosa korridor omfattar områden med tät bostadsbebyggelse. Efter vidtagna åtgärder kommer inga
bostadshus att ha nivåer som överskrider riktvärdet. Konsekvenserna bedöms bli måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.12 Konsekvenser av stomljud, östra delen

Ljusstörningar
Rosa korridor passerar områden med bostadsbebyggelse med stor del permanent och rörlig
belysning, öster om Borås passeras ett fåtal bostadshus där permanent belysning saknas. Ett fåtal
boende påverkas av störande ljus inom korridoren. Konsekvenserna bedöms bli små-måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.13 Konsekvenser av ljusstörningar, östra delen

Luftkvalitet
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Korridor

Rosa korridor, där järnvägen kan komma att förläggas i markplan eller ovan mark, passerar
områden med tät bostadsbebyggelse. Inga halter av föroreningar bedöms överstiga dagens värden
till följd av järnvägen. Konsekvenserna bedöms bli måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.14 Konsekvenser för luftkvalitet, östra delen

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält har hanterats i likhet med övriga korridorer, se avsnitt 7.2.2 i
Samrådshandling.

Barriärer för människor
Rosa korridor passerar genom Borås tätort flera målpunkter med medelstor nyttjandegrad.
En järnväg i markplan skulle kraftigt kunna försämra tillgängligheten till dessa målpunkter.
Konsekvenserna bedöms bli måttliga-stora.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.15 Konsekvenser av barriärer för människor, östra delen
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7.2.3 Förorenade områden
Rosa korridor passerar områden med medelstora föroreningsvolymer i Borås, bland annat
utmed vattendragen. Förbifart i markplan eller ovan mark passerar Gässlösa deponi, med stor
föroreningsvolym. Därmed finns många förorenade objekt utmed korridoren och skulle kunna
innebära en saneringskostnad över 10 miljoner kronor. Konsekvenserna bedöms bli stora.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.16 Konsekvenser av förorenade områden, östra delen

7.2.4 Naturresurser
Naturresurser omfattar yt- och grundvatten, berg grus och sand, klimatpåverkande utsläpp, jakt
och fiske samt jord- och skogsbruk.

Yt- och grundvatten
Rosa korridor berör Viskan, Lillån, Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken samt ett
grundvattenmagasin i anslutning till Viskan. På grund av de många förorenade områden som
finns i Borås är dock sannolikheten att staden vill nyttja magasinet som dricksvattentäkt liten.
Risk för grundvattensänkning och påverkan på kvalitet kan förekomma vid tunnelmynningar
och skärningar. Järnvägens passage av Gässlösa deponi kan påverkan omgivningens yt- och
grundvattenkvalitet negativt. Konsekvenserna bedöms bli små-måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.17 Konsekvenser för yt- och grundvatten, östra delen

Berg, grus och sand
Rosa korridor passerar grusförekomster med lågt naturresursvärde och järnvägen bedöms påverka
dessa till viss del. Konsekvenser bedöms bli små.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.18 Konsekvenser för berg, grus och sand, östra delen

Klimatpåverkande utsläpp
En järnväg i rosa korridor beräknas släppa ut totalt cirka 110 000 ton CO2-ekvivalenter
vid anläggande och drift. Största bidraget är anläggande av fixerat spår och därefter bro.
Konsekvenserna bedöms bli måttliga.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.19 Konsekvenser av klimatpåverkande utsläpp, östra delen

Jakt och fiske
Rosa korridor passerar områden med god tillgång på vilt. Järnvägen bedöms försvåra
möjligheterna för jakt och fiske. Konsekvenserna bedöms bli måttliga-stora.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.20 Konsekvenser för jakt och fiske, östra delen
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Rosa korridor passerar områden med mycket god tillgänglighet och produktion avseende framför
allt skogsmark. Järnvägen skulle kunna påverka skogsbruket i sådan omfattning att brukandet av
marken försvåras. Konsekvenserna bedöms bli måttliga-stora.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.21 Konsekvenser för jord- och skogsbruk, östra delen

7.3 Markanvändning
För markanvändning har tre aspekter konsekvensbedömts. Dessa är kommunal planering
och utveckling, regional utveckling och områden med mycket stora och stora värden sett ur
samhällsfunktion. För höghastighetsjärnvägens övergripande potentialer och konsekvenser för
markanvändning och dess underkategorier hänvisas till avsnitt 7.3 i Samrådshandling.

7.3.1 Kommunal planering och utveckling
Rosa korridor innebär, liksom övriga korridorer på den östra delen, att inriktningen i Borås Stads
översiktsplan kan uppfyllas på en övergripande nivå. Dock påverkar lokaliseringen av stationsläget
och bibanans respektive förbifartens barriäreffekter i staden i vilken utsträckning uppfyllelse kan
ske.
Rosa korridor med ett stationsläge inom södra delen av Borås tätort innebär att stationen anläggs
en bit från centrum. Detta innebär möjlighet att utveckla staden med fokus på området kring ett
nytt stationsläge, med både bostäder och verksamheter men medför samtidigt påverkan på befintlig
stadsstruktur. Både en nordlig och sydlig sträckning inom bibanans korridor skapar möjlighet
att följa någon av de två strukturer, väg 40 eller Kust till kustbanan, som finns genom Borås. Ett
stationsläge inom södra delen av Borås tätort kräver samtidigt att stadens strukturer som helhet
behöver anpassas till det nya stationsläget, exempelvis det lokala kollektivtrafiknätet. En bibana
i rosa korridor innebär en stor barriär genom södra delarna av tätorten och kommer att förstärka
en av de befintliga barriärerna som väg 40 och Kust till kustbanan utgör idag. Samtidigt skär dessa
barriärer inte genom kärnan av Borås Stads utpekade utvecklingsområde, som redovisas i figur
4.8 i Samrådshandling. Rosa korridor med variant med förbifart i markplan eller ovan mark söder
om Borås tätort skulle, utöver den barriär som bibanan innebär, medföra ytterligare en barriär
för Borås i områden för framtida stadsutveckling. För variant med förbifart i djup bergtunnel kan
denna ytterligare barriär söder om Borås tätort undvikas.
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Jord- och skogsbruk

För rosa korridor finns fortsatt möjlighet för stadsutveckling kring befintlig station och möjlighet
att förverkliga intentionen att knyta stadsdelarna på ömse sidor om befintliga järnvägar närmare
varandra.
Beroende på höjdläget för stationen ges olika möjligheter för stadsutveckling. En station i
markplan ger möjlighet att bygga ovanpå ny höghastighetsjärnväg genom att denna överdäckas vid
stationsläget. En station i upphöjt läge skapar snarare möjlighet för passager under järnvägen och
även möjlighet att kunna utnyttja ytorna där.
Rosa korridor berör ett stort antal detaljplaner. Vid Viared berörs både gällande och pågående
detaljplaner för verksamhetsområdet och dess utbyggnad, och då framför allt i västra delen av
verksamhetsområdet. Genom Borås tätort finns ett flertal gällande detaljplaner. Även ett antal
pågående detaljplaner berörs, två vid Regementet, en direkt söder om väg 40 samt ett par inom
stadsdelen Göta respektive Kristineberg och Hedvigsborg. För varianten med förbifart i markplan
eller ovan mark söder om Borås tätort berörs även ett antal gällande detaljplaner samt en pågående
detaljplan i södra delarna av Borås tätort, vid Dammsvedjan.
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Rosa korridor kan komma att påverka Borås Stads utvecklingsområden längs ny väg 27 för variant
med förbifart i markplan eller ovan mark genom att utvecklingsområdena behöver anpassas till
järnvägen. Denna påverkan kan undvikas för förbifart i djup bergtunnel.
Sammantaget bedöms rosa korridor innebära bra möjligheter för kommunal planering och
utveckling.
Korridor

Rosa

Potential

Figur 7.22 Potential för kommunal planering och utveckling, östra delen

7.3.2 Regional utveckling
På övergripande nivå bedöms de olika korridorerna på östra delen och lokaliseringen av
stationsläget i Borås inte innebära några större skillnader sinsemellan ur ett regionalt perspektiv,
se avsnitt 7.3.2 i Samrådshandling. Däremot bedöms det finnas skillnader mellan hur korridorerna
och de olika stationslägena kopplar till befintlig station, den lokala och regionala kollektivtrafiken
i Borås, stadens centrum och andra viktiga målpunkter. Lokaliseringen av stationsläget påverkar
även tågresandet som helhet och färdmedelsvalet till och från stationen som i förlängningen bidrar
till utvecklingen av en hållbar region.
Rosa korridor bedöms ha bra potential för regional utveckling. Potentialen beror till stor del på
var stationen kommer att placeras inom korridoren, samt hur den kan utformas och kopplas till
stadens strukturer. Ett stationsläge inom södra delarna av Borås tätort har inte direkt koppling till
befintlig station med lokal och regional kollektivtrafik men närhet till stadens centrum och andra
viktiga målpunkter. Detta innebär ändå goda förutsättningar för effektiva byten för resenärer till
och från Borås och Boråsregionen som byter mellan tåg och buss men även för gående och cyklister
med kort avstånd till stationen. För resenärer som byter mellan tåg och tåg bedöms förutsättningar
bli mindre bra till följd av avståndet mellan stationsläget och befintlig station.
Rosa korridor bedöms också innebära goda förutsättningar till ökad andel resor med tåg.
Korridoren skapar förutsättningar för en hög andel resor med kollektivtrafiken, till fots eller med
cykel till och från stationsläget.
Sammantaget bedöms rosa korridor innebära bra potential för regional utveckling.
Korridor

Rosa

Potential

Figur 7.23 Potential för regional utveckling, östra delen

7.3.3 Områden med mycket stora och stora värden utifrån samhällsfunktion
Rosa korridor innefattar flera utpekade områden med mycket stora eller stora värden för
samhällsfunktion. Vid avgränsning av korridoren har hänsyn tagits till dessa områden i så stor
utsträckning som möjligt. Trots det kvarstår områden där avvägningar mellan lokalisering av
höghastighetsjärnvägen, dess bibana och förbifart, och utpekade områden behöver göras. Nedan
sker hänvisning med hjälp av nummer till figur 6.23 i Samrådshandling.
Rosa korridor berör flera områden med samlad bebyggelse. Dessa är centrumnära blandad
bebyggelse vid Göta (4), blandad bebyggelse i ytterområdena vid Regementet och i stadsdelarna
Kristineberg, Hedvigsborg och delar av Bergsäter och Trandared (5) samt samlad bebyggelse vid
Rysshagen och Funningen (6).
Korridoren berör också Viareds verksamhetsområde (1) och Borås flygplats (2) med mycket stora
värden. Inom rosa korridor återfinns även områden för utökning av Viareds verksamhetsområde i
väster (12) utpekade med stora värden.
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Passage av området med samlad bebyggelse vid Funnigen sker med fördel i norra delen av
korridoren både för bibanan och för förbifart i markplan eller ovan mark. På så sätt bedöms
påverkan på området bli så liten som möjligt. En sydlig sträckning ovan mark riskerar att kraftigt
påverka området med samlad bebyggelse. För förbifart i djup bergtunnel kan påverkan på området
undvikas.
Bibanans passage av området med samlad bebyggelse vid Regementet sker i bergtunnel, alternativt
öster eller väster om området.
Genom Borås blir påverkan på flera utpekade områden med bostadsbebyggelse i stadsdelarna Göta
och Kristineberg samt industri- och verksamhetsområden stor. Bostadsområden påverkas i större
utsträckning för sträckningar i den sydliga passagen, längs Kust till kustbanan, medan industri- och
verksamhetsområden berörs i större utsträckning för sträckningar i den nordliga passagen, nära
väg 40.
Vidare österut förutsätts bibanan lokaliseras till tunnel under bostadsområdena i stadsdelerna
Kristineberg, Hedvigsborg och delar av Bergsäter och Trandared. Möjlighet finns också att
lokalisera bibanan längs väg 41 respektive längs Kust till kustbanan. Det senare bedöms medföra
risk för påverkan på bebyggelsen i utkanten av bostadsområdena.
Öster om Borås tätort berörs inga ytterligare områden utpekade med värden för samhällsfunktion
och därmed förekommer inga konflikter inom korridoren.
Rosa korridor bedöms innebära måttliga konsekvenser för områden med mycket stora eller stora
värden för samhällsfunktion.
Korridor

Rosa
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I väster förbi Viared innebär en nordlig sträckning inom korridoren större påverkan på Viareds
verksamhetsområde och Borås flygplats än en mer sydlig sträckning. Dock innebär en sydlig
sträckning påverkan på nordöstra delarna av området med samlad bebyggelse vid Rysshagen. En
sträckning i mitten av korridoren kan möjliggöra anpassning för så liten påverkan som möjligt på
de utpekade områdena.

Konsekvens

Figur 7.24 Konsekvenser för områden med samhällsfunktion, östra delen

7.4 Gestaltning
Utgångspunkter för gestaltningsarbetet beskrivs i avsnitt 7.4 i Samrådshandling.
Höghastighetsjärnvägens effekter utvärderats utifrån utgångspunkter för gestaltning samt vilken
potential som höghastighetsjärnvägens effekter har på åskådarperspektiv, resenärsperspektiv,
samband och kopplingar för att kunna bidra till en utveckling av området.
Genomsläpplighet
Med genomsläpplighet avses att landskapet har många viktiga stråk och att en järnväg kan komma att
innebära en stor barriäreffekt om inte passager under eller över järnvägen säkerställs. Däremot är inte
alla stråk och passager identifierade och utpekade i detta skede. Järnvägens slutliga placering inom den
valda korridoren har också stor påverkan på vilka stråk som är viktiga att beakta samt vilka passager som
behövs.

Den rosa korridoren passerar genom sjölandskapet i väster, där genomsläpplighet och inordnande
i befintliga strukturer är mycket viktigt. Förbifart i markplan eller ovan mark sträcker sig över
Viskans dalgång söder om Borås, vilket innebär att järnvägen kommer att utgöra ett påtagligt
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tillägg i landskapet. Förbifart i djup bergtunnel kräver färre gestaltningsmässiga ställningstaganden
än motsvarande i markplan eller ovan mark.
Ett västligt läge för bibanan, förbi Pickesjön, medför stora krav på genomsläpplighet för att
landskapets funktion och flöden ska kunna bibehållas. Ett östligt läge innebär möjlighet till
samlokalisering med befintlig järnväg längs Viskadalsbanan, men även här blir genomsläpplighet
viktigt för att de två infrastrukturella elementen inte ska innebära en alltför stor barriäreffekt.
Utifrån ett resenärsperspektiv kan passage nära Pickesjön vara positivt för vackra resenärsutblickar.
Både väster och öster om Borås är gestaltning av mötet mellan förbifarten och bibanan av
stor vikt, då två tvärsgående barriärer annars riskerar att skapas i landskapet. Fördelaktigt
ur gestaltningssynpunkt är att förbifarten förläggs i tunnel, för att på så sätt undvika dessa
tvärsgående barriärer. Fler gestaltningsmässiga ställningstaganden krävs vid förbifart i markplan
eller ovan mark, för att landskapets samband ska kunna bibehållas.
Stationsläget blir ett viktigt och intressant tillägg i staden och måste gestaltas mycket omsorgsfullt.
Ett nordligt läge innebär goda kopplingsmöjligheter till de centrala delarna av staden, vilket är
positivt ur ett resenärsperspektiv. En svårighet med detta läge är att två infrastrukturella element
hamnar nära varandra och därmed riskerar att skapa en bredare barriär. Här blir gestaltningen av
stationen och dess omgivning mycket viktig för att inte förlora rörelsemönster mellan södra och
norra delarna av staden, men också för att skapa balans mellan stationen, järnvägen och väg 40.
I ett sydligt läge, söder om S:ta Birgittas griftegård, finns en risk att norra delen av staden inte kan
kopplas ihop med den södra delen av staden. Gestaltningsmässigt är i detta fall ett mer västligt läge
att föredra, där möjlighet kan finnas till stadsutveckling runt stationsläget samt att enklare skapa
goda kopplingar till befintlig stadskärna.
I östra delarna av tätorten kan järnvägen med fördel samlokaliseras med befintliga infrastrukturella
element. Även här krävs hänsyn till gestaltning för att undvika en alltför stor barriäreffekt och
för att möjliggöra flöden i staden. Ett alternativ för att undvika barriäreffekten är att förlägga
järnvägen i tunnel, vilket istället innebär att god gestaltning av tunnelmynningarna blir viktigt.
Öster om Borås går järnvägen inte helt i linje med den sprickdals- och rutplatåstruktur som finns
i landskapet, vilket försvårar för gestaltningen av järnvägen. Detta till följd av stor variation
i omfattning av bank, skärning och bro. Ett alternativ är en mycket djup skärning, vilket kan
innebära en negativ resenärsupplevelse och dålig genomsläpplighet.
Viktiga gestaltningssituationer att beakta i rosa korridor är stationsläget i södra delen av Borås
tätort, stadspassage österut, passage av befintliga järnvägar och Viskan genom Borås samt passage
av Viskan söder om Borås tätort.
Sammantaget bedöms rosa korridor ha mycket bra potential för att höghastighetsjärnvägens
effekter på åskådarperspektiv, resenärsperspektiv, samband och kopplingar kan bidra till en
utveckling av området.
Korridor

Rosa

Potential

Figur 7.25 Potential för gestaltning, östra delen
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De olika korridorerna för höghastighetsjärnvägen har bedömts utifrån vilka förutsättningar
korridorerna ger för att uppfylla identifierade säkerhetsmål.
För rosa korridor bedöms barriäreffekten blir stor för ett stationsläge och en bibana i markplan
eller ovan mark i södra delarna av Borås tätort. Som följd av barriäreffekten bedöms risk finnas för
spårspring och olaga intrång i spårområdet. Åtgärder i form av passagemöjligheter för gång- och
cykeltrafik, hinder och övervakning kommer att erfordras men bedöms inte helt kunna kompensera
för de ökade riskerna. Trots detta bedöms uppfyllandet av säkerhetsmål för tredje man kunna
påverkas negativt, dock i mindre omfattning än för ett centrumnära stationsläge till följd av att
färre personer bedöms röra sig i södra delen av tätorten än i centrum.
Om bibanan anläggs ovan mark med stationen i upphöjt läge innebär det en mindre barriäreffekt
än lokalisering i markplan och därmed lägre risk för olaga intrång och spårspring, men åtkomst för
räddningstjänst försvåras
En förbifart söder om Borås tätort i markplan ger mindre barriäreffekt än passage av
höghastighetståg genom centrala Borås. Om förbifarten anläggs ovan mark minskar barriäreffekten
ytterligare men åtkomst för räddningstjänsten försvåras. En förbifart i djup bergtunnel kommer
att medföra en komplex installation för att säkerställa utrymning, insats från räddningstjänsten
och åtkomst för service. Förbifart i djup bergtunnel bedöms ändå kunna påverka uppfyllande av
säkerhetsmålet avseende räddningstjänstens insatsmöjligheter negativt.
Sammantaget bedöms rosa korridor innebära måttliga konsekvenser för risk och säkerhet.
Korridor

Rosa

Konsekvens

Figur 7.26 Konsekvenser för risk och säkerhet, östra delen

7.6 Genomförbarhet
I rosa korridor förbi Viared kan verksamheter behöva flyttas beroende på höghastighetsjärnvägens
sträckning inom korridoren.
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7.5 Risk och säkerhet

För varianten med förbifart i markplan eller ovan mark kommer kopplingspunkterna mellan
förbifarten och bibanan troligen att lokaliseras i markplan eller ovan mark. Viskans dalgång och
väg 27 passeras på en bro och vidare österut kan ytterligare en bro bli aktuell. Utbyggnaden genom
dalgången ställer krav på varsamhet för att begränsa konsekvenserna för bland annat naturvärdena.
Vidare österut passeras en deponi som behöver beaktas vid val av byggmetod, antingen genom att
deponin flyttas, saneras eller att särskild hänsyn tas vid passage av densamma.
Även för varianten med förbifart i bergtunnel kommer en lokalisering av kopplingspunkterna
mellan förbifarten och bibanan i markplan eller ovan mark att eftersträvas. Dock kan
kopplingspunkterna både i väster och öster komma att lokaliseras i bergtunnel. Då förbifarten
i djup bergtunnel innebär en cirka fyra kilometer lång tunnel kommer den att drivas från minst
två fronter, troligen med ett mellanpåslag som ger fyra fronter, vilket medför behov av en eller
flera arbetstunnlar. Tunnelspåslag för dessa arbetstunnlar tillsammans med byggnation av
ventilationsschakt etcetera kommer att ske ovan jord.
Då bibanan byggs som konventionell järnväg samtidigt som den utgör en mindre
järnvägsanläggning finns förutsättningar för större flexibilitet vid byggnation i staden, jämfört med
byggnation av höghastighetsjärnväg.
För att kunna passera byggarbetsområdet kommer utbyggnaden att behöva ske etappvis, med
stor hänsyn till befintligheter och övrig trafik. Bland annat kommer hänsyn att behöva tas till
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tågtrafiken på befintliga banor. Utrymmet vid byggnation i stadsmiljö är litet. Detta medför risk för
små arbetsområden, vilket ställer krav på logistik och utbyggnadsordning. De små arbetsområdena
kan i sin tur innebära längre byggtider. Risk finns att etablering och upplag behöver anläggas på
långt avstånd från byggarbetsområdena och därmed påverka bygglogistiken negativt. Transporter
till och från byggarbetsområdet riskerar att innebära störningar för kringboende och verksamheter.
Det är viktigt att ansluta byggtrafiken till det allmänna vägnätet i lämpliga punkter för att begränsa
störningen. Byggnationen av stationen kommer att vara styrande för byggtiden.
Vid eventuella passager under eller i närheten av Regementet och dess byggnader behöver särskild
hänsyn tas till vibrationer och stomljud.
Genom Borås kommer flera planskilda passager bli aktuella, bland annat med Viskadalsbanan,
Varbergsvägen, Kust till kustbanan, väg 41, flera större kommunala gator samt Viskan, vilket
innebär längre byggtider. Längs bibanan genom Borås kommer delar av befintlig bebyggelse
att behöva rivas eller byggas om. Längs den nordliga sträckningen inom korridoren kommer
omfattande rivningsarbeten att krävas. Även ett stort antal ledningsomläggningar kommer bli
aktuellt.
Från stationsläget och österut kan bibanan anläggas i markplan eller ovan mark längs Kust till
kustbanan alternativt längs väg 41. Det kan medföra behov av att Kust till kustbanan respektive väg
41 kan behöva byggas om för att anpassas till bibanan. Under större delarna av bostadsområdena
förutsätts att bibanan anläggs i bergtunnel. Eventuella tunnlar för bibanan kommer sannolikt att
drivas från två håll och behov av arbetstunnel bedöms inte finnas. Vid tunneldrivning är det viktigt
att, med hänsyn till vibrationer och stomljud, beakta bostadsområdena ovanför.
Öster om Borås kommer ett antal planskilda passager med bland annat Kust till kustbanan att bli
aktuella, vilket kommer att påverka byggtiden.
Sammantaget bedöms rosa korridor innebära en utbyggnad med relativt hög teknisk nivå på
anläggningen och genomförandet bedöms bli tekniskt relativt komplicerat. Dock innebär en
utbyggnad av förbifarten i markplan eller ovan mark en anläggning med lägre teknisk nivå
och ett mindre komplicerat genomförande. Rosa korridor bedöms innebära bra potential och
förutsättningar för genomförbarhet.
Korridor

Rosa

Potential

Figur 7.27 Potential för genomförbarhet, östra delen

7.7 Kostnadskalkyl
Lokalisering av stationsläget är det som framför allt påverkar kostnadskalkylen. Ett stationsläge
i markplan eller i upphöjt läge inom tätorten innebär en hög kostnad. Kostnader för mark- och
fastighetsinlösen innebär också en hög kostnad för stationslägen inom tätorten.
För rosa korridor är kostnader för mark- och fastighetsinlösen samt kostnader för ombyggnad
av befintlig infrastruktur såsom gator, vägar och järnvägar en betydande del. En lokalisering i
den nordliga passagen genom södra delen av Borås tätort innebär en högre kostnad, än i den
sydliga passagen, till följd av ett större behov av åtgärder för att hantera befintlig infrastruktur.
Stationsläget i rosa korridor har förutsatts lokaliseras i markplan eller i upphöjt läge. Varianten
med förbifarten i djup bergtunnel innebär en högre kostnad än motsvarande med förbifarten i
markplan eller ovan mark.
Som tidigare nämnts har en kostnadsöversyn genomförts med studier av hur olika lösningar inom
respektive korridor påverkar kostnadsbilden för korridorerna. På så sätt erhålls ett intervall för
varje korridor inom vilket slutgiltig byggkostnad troligen hamnar och korridorernas kostnad kan
redovisas med ett kostnadsspann.
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Nedanstående tabeller ersätter den redovisning av kostnadskalkyl som redovisas i
Samrådshandling.
Västra delen

Kostnadskvot

Lila
korridor

Mörkgrön
korridor

0,8-1,0

0,8-1,1

Figur 7.28 Kostnadsspann för korridorer i den västra delen. Utgångspunkt för kostnadsspannet
är tidigare beräknad kostnad för lila korridor med kostnadskvot satt till 1,0.

Östra delen

Kostnadskvot

Lila
korridor

Ljusgrön
korridor

Mörkgrön
korridor

Ljusblå
korridor

Mörkblå
korridor

Röd
korridor

Gul
korridor

Rosa
korridor

1,7-2,1

1,1-1,4

1,2-1,4

0,7-1,0

0,7-1,1

1,6-2,1

1,3-1,4

1,0-1,4

Figur 7.29 Kostnadsspann för korridorer i den östra delen. Utgångspunkt för kostnadsspannet är tidigare beräknad kostnad
för ljusblå korridor med kostnadskvot satt till 1,0.
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Kostnadsspannets avgränsning är baserade på bedömda ytterligheter, med lägsta och högsta
förväntade byggkostnader. För att säkerställa intervallens storlek har, sedan tidigare framtagen
Samrådshandling, ytterligare ett antal lösningar inom respektive korridor kostnadsberäknats.
Detta har sedan legat till grund för redovisningen av kostnadskalkyl för korridorer i den västra
delen, se figur 7.28, respektive korridorer i den östra delen, se figur 7.29. Utgångspunkten för
jämförelsen av kostnadskvoten är, liksom i tidigare handling, kostnaden för lila korridor i västra
delen och ljusblå korridor i östra delen.
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8 Samlad bedömning
Utgångspunkten för den samlade bedömningen beskrivs i avsnitt 8 i Samrådshandling. Där
återfinns även beskrivningar av samlad bedömning för de tidigare framtagna korridorerna.

Rosa korridor
Förbifarten i rosa korridor möjliggör för en kort sträckning inom utredningsområdet. Tillsammans
med hastigheten 320 kilometer/timme bidrar detta till kort restid för icke stannande tåg. Bibanans
sträckning i kombination med hastigheten 100 kilometer/timme medför något större skillnad i
restid mellan stannade tåg och inte stannade tåg jämfört med övriga korridorer. Sammantaget har
korridoren bra potential för att bidra till att uppfylla restidsmålet på två timmar mellan Göteborg
och Stockholm samt för att uppfylla målet om kortare restid mellan Göteborg och Borås.
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär bra tillgänglighet för resenärerna med närhet
till ett relativt stort antal boende och sysselsatta. Detta skapar goda förutsättningar för kort restid
från dörr till dörr. Dock innebär stationsläget ett längre avstånd till befintlig station och övriga
målpunkter än ett centrumnära stationsläge. Rosa korridor möjliggör i likhet med övriga korridorer
att bytestidsmålet kan uppfyllas. Sammantaget innebär rosa korridor bra potential för restid och
tillgänglighet.
För bevarandevärden innebär rosa korridor måttliga-stora konsekvenser. Detta till följd av att
korridoren berör områden med höga naturvärden samt värden för rekreation och friluftsliv
samtidigt som den vid passage genom centrala Borås kan påverka flera utpekade objekt med
mycket stora kulturvärden. Exempelvis berörs kulturmiljön Kristiansfälts Landeri, den industriella
kulturmiljön inom Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian samt kulturmiljön
omfattande boendekvarteren Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersburg. Söder om Borås kan
förbifarten passera Viskan med omgivande marker med höga naturvärden och öster om Borås
passeras bäckraviner med höga naturvärden, bland annat Lindåsabäckens naturreservat. För
hälsa bedöms korridoren innebära måttliga konsekvenser med bullerpåverkan på ett stort antal
boende men även till följd av den stora barriäreffekt som en järnväg inom korridoren medför. För
naturresurser bedöms rosa korridor innebära måttliga konsekvenser framför allt till följd av stor
påverkan på skogsbruket och att möjligheten till jakt och fiske försvåras både väster och öster om
Borås.
Ett stationsläge i södra delen av Borås tätort innebär relativt god närhet till Borås centrum i
kombination med att Borås Stad prioriterar att utveckla stadskärnan och områdena däromkring
ytterligare. Det finns också goda möjligheter för kommunal utveckling kring ett nytt stationsläge
i södra delen av Borås tätort, genom stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter i
nära anslutning till stationsläget. Dock kommer en bibana i korridoren att innebära ytterligare
en barriär som förstärker befintliga barriärer i området och medför påverkan på delar av den
befintliga staden. Förbifart i markplan eller ovan mark skulle medföra ytterligare en barriär för
Borås, vilket kan undvikas med förbifart i djup bergtunnel. Ett stationsläge i södra delen av Borås
tätort innebär ett längre avstånd till befintlig station och regional tågtrafik samt regional och lokal
busstrafik, vilket påverkar möjligheten till byte mellan tåg och tåg respektive mellan tåg och buss
negativt. Den regionala och lokala busstrafiken kan behöva struktureras om med utgångspunkt
i det nya stationsläget för att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande. Rosa korridor
möjliggör för fortsatt utveckling av Borås och på så sätt även Boråsregionen med Borås som nav.
En utveckling av Boråsregionen bidrar i sin tur till att Västra Götalandsregionen kan utvecklas
positivt. Rosa korridor innebär konflikter med områden med mycket stora och stora värden för
samhällsfunktion, dock finns viss möjlighet att anpassa bibanan till dessa områden. Risken för
påverkan blir mindre med förbifart i djup bergtunnel jämfört med förbifart i markplan eller ovan
mark. Sammantaget innebär rosa korridor bra potential för kommunal planering och regional
utveckling.
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För risk och säkerhet innebär den rosa korridoren måttliga konsekvenser. Längs bibanan genom
centrala Borås finns risk för olaga intrång och spårspring i anläggningen. Riskerna skulle minska
vid ett upphöjt stationsläge. För förbifarten är riskerna för olaga intrång och spårspring något
mindre, till följd av att en förbifart söder om Borås tätort innebär en mindre barriäreffekt.
Lokaliseringen av förbifarten i djup bergtunnel under Borås innebär ingen barriäreffekt och
därmed ingen risk för olaga intrång eller spårspring. Istället medför förbifarten i djup bergtunnel
en komplex installation för att säkerställa utrymning, insats för räddningstjänsten och åtkomst för
service.
För gestaltning innebär rosa korridor mycket bra potential för att höghastighetsjärnvägens
påverkan på samband, kopplingar, åskådarperspektiv och resenärsperspektiv kan bidra till en
utveckling av området. En bibana genom södra delarna av Borås tätort kan medföra möjligheter till
ny aktivitet kring ett nytt stationsläge. Vid sträckningar genom staden i markplan eller ovan mark
och vid stationsläget är det viktigt att möjliggöra för kopplingar och samband tvärs järnvägen. Ur
gestaltningssynpunkt är förbifart i bergtunnel att föredra framför förbifart i markplan eller ovan
mark, för att undvika ytterligare barriärer. Inom korridoren finns risk för att värden i staden, vissa
av dessa svåra att kompensera, kan komma att utraderas.
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Rosa korridor bedöms innebära en utbyggnad med relativt hög teknisk nivå på anläggningen och
genomförandet bedöms bli tekniskt relativt komplicerat. Dock innebär en utbyggnad av förbifarten
i markplan eller ovan mark en anläggning med lägre teknisk nivå och ett mindre komplicerat
genomförande. För bibanan kommer arbetena att genomföras i stadsmiljö med begränsat utrymme
och behov av tillgänglighet för samtliga transportslag tvärs arbetsområdena. Detta medför i
sin tur begränsningar och låsningar för utbyggnaden av järnvägen. Byggandet av förbifarten
i djup bergtunnel sker istället utan påverkan från omgivningen och innebär ett relativt enkelt
genomförande. Sammantaget innebär rosa korridor bra potential för genomförbarhet.
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Denna handling ska tillsammans med tidigare framtagen Samrådshandling, utgöra underlag för
hur projektet ska drivas vidare. Inför val av lokaliseringalternativ, det vill säga korridor, behövs
Länsstyrelsens, Borås Stads och Bollebygds kommuns yttranden. Trafikverket skickar ut denna
kompletterande handling på remiss och begär in yttranden där dessa myndigheter kan ge sin
hethetssyn på framför allt valet av lokalisering.
Under remisstiden planeras även samråd med Borås Stad och allmänheten i Borås. Efter avslutad
remiss kommer tidigare upprättad Samrådsredogörelse daterad 2016-01-29 att kompletteras.

9 FORTSATT ARBETE

9 Fortsatt arbete

Val av lokaliseringsalternativ och Trafikverkets planläggningsprocess beskrivs närmare i avsnitt 9 i
Samrådshandling.

9.1 Viktiga frågeställningar
Utöver de frågeställningar som beskrivs i avsnitt 9.3 i Samrådshandling är följande viktigt att
beakta och hantera i det fortsatta arbetet:
•

Vid val av rosa korridor bör bibanan utformas för så kort sträckning som möjligt för att
möjliggöra för korta restider för stannande tåg och samtidigt skapa så god tillgänglighet som
möjligt.

•

Vid val av rosa korridor, utreda möjlighet till ny station för persontrafik på Kust till kustbanan.

Frågan om ny station på Kust till kustbanan kan dock inte hanteras inom deletappen BollebygdBorås.
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10 Källor
Källorna är de samma som de som redovisas i avsnitt 10 i Samrådshandling.
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Bakgrund och beskrivning
Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och
Stockholm. Som ett led i planeringen för den nya järnvägen har en lokaliseringsutredning
genomförts för delsträckan Bollebygd-Borås, där olika möjliga korridorer för en framtida
järnvägslokalisering har tagits fram och beskrivits. Till lokaliseringsutredningen har en
samrådshandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagit fram, daterad 2016-0129 (huvudhandlingen).

1 SAMMANFATTNING

1 Sammanfattning

Denna kompletterande MKB utgör en komplettering till huvudhandlingen och beskriver rosa
korridor som är en följd av tillkommande information under remisstiden för huvudhandlingen.
Kompletteringen omfattar även justeringar i avgränsningar av tidigare redovisade mörkblå,
mörkgrön och röd korridor i huvudhandlingen. Rosa korridor ligger inom det utredningsområde
som identifierats i huvudhandlingen.
Kompletterande MKB för rosa korridor ska läsas ihop med huvudhandlingens MKB.
Inga kompletterande inventeringar har genomförts för rosa korridor, utan beskrivningar av
förutsättningar har utgått från huvudhandlingen och dess MKB. De kompletterande utredningarna
som genomförts för rosa korridor är beräkningar av buller samt en klimatkalkyl.

Rosa korridor
Rosa korridor omfattar en förbifart för icke stannande tåg söder om, och utanför, Borås tätort
och en bibana med station för stannande tåg, kopplad till förbifarten, genom de södra delarna av
tätorten.
Förbifarten passerar orörda glest bebyggda skogsområden, delar av dessa områden har mycket
höga eller höga värden för naturmiljön, till exempel Lindåsabäcken (naturreservat), Berget, Kakås
och Stuvered, Viskan och sjöarna Bolingen och Björken. Inom korridoren passeras, eller berörs,
även områden med höga värden för rekreation och friluftsliv av förbifarten, till exempel Viskan och
sjön Gasslången. I övrigt omfattar korridoren för förbifarten få utpekade värden.
Bibanan sträcker sig över områden med tät bostadsbebyggelse och områden med mycket höga eller
höga kulturmiljövärden, som till exempel kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian
som utgörs av ett äldre industriområde som vittnar om tidigare industriverksamheter kopplade
till Borås som textilstad. Rosa korridor, delen för bibanan, passerar Viskan och Osdals mader,
som är av stort värde för naturmiljön och rekreation och friluftsliv, samt området öster om och i
anslutning till Pickesjön, som har höga värden för rekreation och friluftsliv.

Justeringar i sydöst
Justeringarna i sydöst medför inga ändringar i miljökonsekvenserna redovisade i tidigare MKB.

Miljökonsekvenser
En järnväg genom de södra delarna av Borås kommer att påverka boendemiljön genom inlösen
av bostadshus, ge en ökad bullerbelastning med risk för bullerstörningar, risk för störningar från
vibrationer och stomljud samt riskerar att påverka tillgängligheten till olika målpunkter i staden.
Även utanför Borås tätort riskerar en ny järnväg att ge en ökad bullerbelastning i områden som
idag är relativt ostörda, vilket kan komma att påverka såväl värdena för rekreation som känsliga
naturmiljöer, till exempel vissa fågellokaler. Dessutom riskerar en ny järnväg att ge barriäreffekter
som kan påverka såväl friluftsliv som djurliv.
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Konsekvensbeskrivningen har genomfört genom en sammanvägning av utpekade värden och deras
klassning som högt, måttligt eller lågt värde samt vilken effekt störningen får - stor, måttlig eller
liten. Skalan för bedömningen av konsekvenser är densamma som i huvudhandlingen, se figur X.
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Figur 1.1. Illustration av skala för bedömning av negativa konsekvenser.

Samlad bedömning
Bedömningen av konsekvenserna för bevarandevärdena utgår från att delar av rosa korridor
kommer att ha negativ effekt på stadsbild och stadskaraktärer av stora värden, natur- och
kulturvärden av mycket höga och höga värden samt värden av stor betydelse för rekreation och
friluftsliv. Korridoren innehåller även områden med små värden utifrån bevarandevärdena och
områden där en ny järnväg inte kommer att medföra någon betydande påverkan. Sammantaget har
konsekvenserna för bevarandevärdena bedömts som måttliga till stora.
I begreppet människors hälsa ingår påverkan och effekt från inlösen av hus, påverkan från buller,
vibrationer och stomljud, påverkan från ljusstörningar, barriäreffekter och tillgänglighet, risker och
luftkvalitet. Genom att lokalisera den nya järnvägen i tunnel inom vissa områden och i anslutning
till befintliga vägar och järnvägar i andra områden samt vidta åtgärder för att begränsa påverkan
och effekt från till exempel buller och vibrationer bedöms konsekvenserna för människors hälsa
som måttliga.
Även för hushållningen med naturresurser som yt- och grundvatten, berg, grus och sand, jakt och
fiske samt klimatpåverkande utsläpp är bedömningen att konsekvenserna blir måttliga. Detta
utifrån att värdena för yt- och grundvatten som en resurs för dricksvattenförsörjning bedöms som
låga. Detsamma gäller för förekomst av berg, grus och sandförekomster. Däremot bedöms värdet
för jakt och fiske samt jord- och skogsbruk som högt och järnvägen bedöms ha en negativ effekt för
dessa värden. Klimatkalkylen pekar på en måttlig konsekvens från klimatpåverkande utsläpp.

Samlad bedömning
Korridor

Lila

Ljusgrön Mörkgrön

Ljusblå

Mörkblå Röd

Gul

Rosa

Bevarandevärden
Hälsa
Naturresurser
Figur 1.2. Samlad bedömning av konsekvenser.

Fortsatt arbete
Kompletterande MKB ingår i förlängd remisstid för huvudhandlingen. De yttranden som
inkommer under remisstiden kommer att ligga till grund för Trafikverkets kommande beslut om
val av korridor. Efter beslut om val av korridor påbörjas nästa steg i planprocessen, det vill säga
framtagande av planhandling (järnvägsplan). I järnvägsplanen kommer mer detaljerade studier
och analyser att ske av järnvägens placering i plan och profil, tekniska lösningar, åtgärder för att
minimera omgivningspåverkan samt anläggningens totala markbehov.
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Samma typ av fördjupade studier och konsekvensbeskrivningar som beskrivs i huvudhandlingen
är också aktuella för rosa korridor. Det innebär att ett fördjupat gestaltningsprogram tas fram, att
fördjupade naturvärdesinventeringar genomförs och att utredningar kring generellt biotopskydd
och vissa skyddade arter samt behov av kompensationsåtgärder utreds. Vidare sker fördjupade
utredningar kring fornlämningar och övriga kulturmiljöer, detaljerade utredningar kring buller,
vibrationer och stomljud för att utreda åtgärdsbehov, utredningar kring elektromagnetiska fält,
kartläggningar av förorenade markområden samt studier av påverkan på yt- och grundvatten från
tunnlar och skärningar.
För karta över rosa korridor med övergripande miljökonsekvenser markerade hänvisas till figur 2 i
avsnitt 17, Översiktskartor.
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2 Bakgrund, syfte och beskrivning av projektet
Denna MKB utgör ett komplement till tidigare framtagen MKB som del av Lokaliseringsutredning,
Bollebygd-Borås, en del av Götalandsbanan, daterad 2016-01-29.
Tidigare framtagen MKB är, tillsammans med samrådshandling för Lokaliseringsutredningen, på
remiss hos berörda kommuner och Länsstyrelsen. Denna kompletterande MKB är en del i remissen.
Redovisningen i denna kompletterande MKB baseras på de förutsättningar som finns
beskrivna i tidigare framtagen MKB-handling samt kompletterande beskrivningar och
konsekvensbedömningar utifrån tillkommande uppgifter till följd av ytterligare ett
korridoralternativ. MKB:n behöver därför läsas ihop med MKB för Lokaliseringsutredningen,
daterad 2016-01-29.
För övergripande beskrivning av bakgrund, syfte och beskrivning av projektet,
lokaliseringsutredningsens syfte, tidigare och angränsande utredningar samt mål se avsnitt 2 i
Samrådshandling, daterad 2016-01-29 (tidigare samrådshandling).

2.1 Bakgrund
Bakgrunden till att denna kompletterande samrådshandling har tagits fram är att ny
information har inkommit under remisstiden. Det gäller nytt utredningsområde från
angränsande utredning Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås, Sverigeförhandlingens bud till
kommunerna längs höghastighetsjärnvägen, samt ett arbete med en allmän kostnadsöversyn av
höghastighetsjärnvägen. Nedan sammanfattas den nya informationen.

Figur 2.1 Ljusblå pil redovisar på principiell nivå alternativa sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med
flera i enlighet med pågående ÅVS Linköping-Borås.
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Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Linköping-Borås (se avsnitt 2.6.3 i tidigare samrådshandling) utreder
ett större område söderut än rekommenderad avgränsning av utredningsområdet från Förstudie
Linköping-Borås, se figur 2.1 (se även avsnitt 2.5.2 i tidigare samrådshandling).
Den rekommenderade avgränsningen av utredningsområdet från förstudien har varit utgångspunkt
för avgränsning av lokaliseringsutredningens sju korridorer i östra delen av utredningsområdet.
Det utökade utredningsområdet innebär dock att sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre
Åsunden med flera kan bli aktuella.

2.1.2 Sverigeförhandlingens bud
Sverigeförhandlingen har i uppdrag av regeringen att förhandla med kommunerna längs
höghastighetsjärnvägen om medfinansiering, förskottering, bostäder och stationslägen.
Parallellt med Sverigeförhandlingens uppdrag sker den ordinarie planeringsprocessen med
åtgärdsvalsstudier, lokaliseringsutredningar och järnvägsplaner. Den processen drivs som vanligt
av Trafikverket, men i dialog med Sverigeförhandlingen.
Sverigeförhandlingen meddelade den 2016-02-01 sina bud till kommunerna längs den planerade
höghastighetsjärnvägen. Buden innehöll information kring vilka stationer som är aktuella i den
första omgången av förhandlingen. I buden redovisades också vad kommunerna förväntas åta sig
i form av bostadsbyggande samt medfinansiering och förskottering av ekonomiska medel som
kompensation för den värdeökning som uppskattas bli följden av att kommunen får en station
längs höghastighetsjärnvägen. För deletappen Bollebygd-Borås innebär Sverigeförhandlingens bud
följande till berörda och närliggande kommuner, Bollebygd och Borås respektive Ulricehamn:
•

Ingen station i Bollebygd

•

Kombinationsalternativet, bibana med förbifart, föreslås för passage av Borås

•

Ingen station i Ulricehamn

2 BAKGRUND, SYFTE OCH BESKRIVNING AV PROJEKTET

2.1.1 Ny förutsättning från ÅVS Linköping-Borås

För närvarande pågår förhandlingar mellan Sverigeförhandlingen och kommunerna, med
utgångspunkt i ovanstående bud. Inga formella beslut är tagna ännu och förändringar jämfört med
buden kan komma att ske fram till dess att avtal skrivits.

2.1.3 Kostnadsöversyn
I lokaliseringsutredningsskedet, där korridorer studeras och jämförs med varandra, finns många
alternativa lösningar för järnvägens placering och utförande. Inom ramen för Trafikverkets
allmänna kostnadsöversyn av höghastighetsjärnvägen som helhet, som genomförts under våren
2016, har även deletappen Bollebygd-Borås setts över. Kostnadsöversynen har genomförts för att
studera hur olika lösningar inom respektive korridor påverkar kostnadsbilden för korridorerna.
För att tydligt redovisa variationen inom respektive korridor redovisas byggkostnaderna med ett
kostnadsspann inom vilket slutgiltig byggkostnad troligen hamnar.

2.1.4 Sammanfattande motiv till kompletterande handling
Ett större utredningsområde för ÅVS Linköping-Borås innebär att lokaliseringsutredningens
korridorer behöver möjliggöra för sträckningar i sydöstlig riktning ut ur utredningsområdet.
Sverigeförhandlingens bud innebär att kombinationsalternativet, bibana med förbifart, får större
fokus för passage av Borås.
Det första motivet till att ta fram en kompletterande handling är att en jämförelse mellan
lokaliseringsutredningen och det nya utredningsområdet från ÅVS Linköping-Borås respektive
budet från Sverigeförhandlingen visar att det, bland de sju korridorerna som redovisas i
tidigare samrådshandling, inte finns någon korridor som uppfyller kombinationen av den nya
förutsättningen och budet från Sverigeförhandlingen. För att tillgodose denna kombination har
ytterligare en korridor studerats, som komplement till tidigare framtagna korridorer. Korridoren
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omfattar en bibana med förbifart och möjliggör för utgång i södra delen av utredningsområdet.
Detta innebär att tidigare bortval för kombinationsalternativet gällande lokalisering av stationsläge
längs en bibana i södra delen av Borås tätort omvärderas. Detsamma gäller för förbifart söder om
Borås tätort för kombinationsalternativet.
Det andra motivet till att ta fram en kompletterande handling är ett behov av att justera tidigare
framtagna korridorer med utgång i södra delen av utredningsområdet för att på så sätt skapa
möjlighet till olika sträckningar i sydöstlig riktning ut ur utredningsområdet. För att tillgodose
denna riktning studeras en utökning av den sydliga utgången av mörkgrön, mörkblå och röd
korridor.
Ett tredje motiv till den kompletterande handlingen är att redovisa resultatet av den
kostnadsöversyn som genomförts.
Då beslut om det ska bli stationer i Bollebygd och i Ulricehamn ännu inte har fattats, i och med
att Sverigeförhandlingens bud är underlag för förhandling parterna emellan, så är de tidigare
sju framtagna korridorerna fortsatt möjliga. Om det inte skulle bli en station i Bollebygd utgår
stationen och höghastighetsjärnvägen sträckning ryms fortsatt inom de framtagna korridorerna.
Om det inte skulle bli en station i Ulricehamn kan höghastighetsjärnvägen på samma sätt gå via
Ulricehamn men även söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med flera.

2.2 Handlingens syfte
Denna kompletterande miljökonsekvensbeskrivning syftar till att beskriva förutsättningar samt
påverkan, effekter och konsekvenser för en kompletterande korridor samt för justerade korridorer i
sydöst.
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För tidigare utredningar, beslut och samråd hänvisas till avsnitt 3 i MKB daterad 2016-01-29
(tidigare MKB).
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3 TIDIGARE UTREDNINGAR, BESLUT, SAMRÅD OCH MÅL

3 Tidigare utredningar, beslut, samråd och mål
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4 Metod för, och avgränsning av,
miljökonsekvensbeskrivningen
När det gäller syftet med och metod för framtagande av kompletterande MKB hänvisas till
redovisningen i avsnitt 4 i tidigare MKB.
I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet eller känsligheten för berörda områden samman
med effekten av höghastighetsjärnvägen. Områdets antagna värde och den effekt som antas
ske på värdet vägs ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas, se figur 4.3.
Bedömningsgrunderna ska kunna användas både i lokaliseringsutredning och för järnvägsplan.
Bedömningsgrunderna är framtagna för påverkan i driftskede, i syfte att likrikta
bedömningsarbetet i de olika etapperna som ingår i projekt Göteborg-Borås.
Bedömningsgrunderna kan till viss del även användas för byggskedet.
Konsekvensbedömning av respektive aspekt är indelade i följande kategorier:
•

Stora negativa konsekvenser

•

Måttliga-stora negativa konsekvenser

•

Måttliga negativa konsekvenser

•

Små till måttliga negativa konsekvenser

•

Små negativa konsekvenser

Processen knyter an till bedömningsmetodiken i Trafikverkets handbok MKB för väg och järnväg
och kedjan påverkan-effekt-konsekvens. Matrisen är ett hjälpmedel för att likrikta metodiken, men
kompletteras med beskrivande till exempel för effekter och konsekvenser i respektive specifikt fall.
Utöver framtagen bedömningsgrund kan konsekvenserna även vara positiva. Positiva konsekvenser
kategoriseras inte enligt kategorierna ovan utan beskrivs i till exempel.

Intressets värde eller
känslighet

Effekt
Stor

Måttlig

Liten

Hög

Stora negativa konsekvenser

Måttliga - stora negativa
konsekvenser

Måttliga negativa
konsekvenser

Måttlig

Måttliga - stora negativa
konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Små - måttliga negativa
konsekvenser

Låg

Måttliga negativa konsekvenser

Små - måttliga negativa
konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Figur 4.1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB.

Rosa korridor
Rosa korridor består av två delar, en bibana för stannande tåg och en förbifart för icke stannande
höghastighetståg. Konsekvensbeskrivningen omfattar hela korridoren, det vill säga dess
utsträckning från väster genom naturområden, in mot Borås och dess kulturmiljövärden, boende
och infrastrukturer, vidare mot öster, längs befintliga infrastrukturer, genom bebyggelse och
naturområden samt förbifarten genom huvudsakligen glesbebyggda naturområden. Se även avsnitt
7.
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Syftet med rosa korridor beskrivs närmare under avsnitt 2.1 vilket också förtydligar
förutsättningarna.
Omfattningen av intrånget på olika intressen som beskrivits i tidigare MKB för lila, ljusgrön och
mörkgrön samt ljusblå och mörkblå korridorer kan skilja sig åt jämfört med vad som beskrivs för
rosa korridor, även om utbredningarna och värdena helt eller delvis är desamma. Fler bostadshus
kommer att beröras inom rosa korridor jämfört med lila, ljus- och mörkgrön inom passagen genom
Borås tätort. Rosa korridor omfattar sammantaget ett större område inom den södra delen av
Borås än de enskilda övriga korridorerna var för sig gör i denna del av Borås.
De åtgärder som föreslås utifrån olika bevarandevärden för att minimera negativa effekter,
påverkan och konsekvenser är desamma i rosa korridor som för övriga korridorer och som
redovisats i tidigare MKB. Det kan till exempel röra sig om åtgärder för att tona ned visuell
påverkan genom anpassning till topografi och strukturer i landskapet och i staden, trygga
passager tvärs järnvägen för ökad tillgänglighet och minskad barriäreffekt för människor och djur,
tunnlar under känsliga kulturmiljöområden, broar över vattendrag, placeringar inom korridoren
samt skyddsåtgärder mot buller och vibrationer. Åtgärderna beskrivs inte närmare i denna
kompletterande MKB.
Denna kompletterande MKB redovisar således konsekvenserna av en rosa korridor där de
bevarandeintressen som berörs, översiktligt redovisas. För utförligare beskrivning hänvisas till
tidigare MKB för lokaliseringsutredningen och dess underlagsrapporter.

4 METOD FÖR, OCH AVGRÄNSNINGAR AV, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

Förutsättningarna för rosa korridor inryms inom de utredningar och redovisningar som gjorts
för hela utredningsområdet. Utbredningen av rosa korridor sammanfaller inom olika delar
med tidigare beskrivningar av förutsättningar och konsekvenser för främst lila, mörkgrön och
ljusgrön korridorer samt mörkblå och ljusblå korridorer. Det är endast mindre områden som inte
tidigare omfattats av dessa beskrivningar, till exempel delar av bostadsområdet Hedvigsborg och
Dammsvedjan samt området vid Gässlösa i Borås tätort, som nu beskrivs för rosa korridor.

Figur 4.2. Rosa korridor.
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5 Den framtida järnvägen
Förutsättningarna för trafikering, utformningen och byggandet av den framtida järnvägen är
desamma som redovisas i avsnitt 5 i tidigare MKB.
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Beskrivningar av syftet med och metod för landskapsanalys samt stadsanalys och resultatet av
dessa finns redovisat i avsnitt 6 i tidigare MKB. Några ytterligare analyser har inte krävts för denna
kompletterande MKB.
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6 LANDSKAPSANALYS

6 Landskapsanalys
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7 ALTERNATIV

7 Alternativ
7.1 Process för framtagande av korridorer
Processen för framtagande av kompletterande korridor och justering av korridorer är den samma
som den som redovisas i avsnitt 7.1 i tidigare MKB.

7.2 Förutsättningar för lokalisering
För att möjliggöra för kombinationsalternativet, det vill säga bibana med förbifart, med en utgång i
sydöstra delen av utredningsområdet har en kompletterande rosa korridor tagits fram.
Förutsättningarna för lokalisering motsvarar på övergripande nivå de som redovisas i avsnitt 6.2
i tidigare samrådshandling. Nedan beskrivs de kompletterande förutsättningar som gäller för den
rosa korridoren samt för justeringar av korridorer.
För kombinationsalternativet förutsätts bibanan byggas enligt konventionell standard med högsta
hastighet på 100 kilometer/timme, medan förbifarten byggs som höghastighetsjärnväg och
dimensioneras för 320 kilometer/timme. I kopplingspunkterna mellan bibanan och förbifarten
samt längs bibanans sträckning i tunnel förutsätts en högsta hastighet på 160 kilometer/timme.
Bibanan och förbifarten har två spår vardera.

7.2.1 Stationslägen
En utgång i södra delen av utredningsområdet i kombination med ett centrumnära stationsläge i
markplan vid befintlig station bedöms som orimligt. Detta skulle ge betydligt sämre förutsättningar
för restid och kostnad då en sådan bibana skulle få en riktning åt nordost genom Borås och behöva
ges en sträckning norr om eller genom rutnätsstaden för att sedan vika av mot sydöst, se figur
7.1. Bibanan skulle bli både lång, vilket påverkar restiden negativt, och kostsam då den förutsätts
anläggas i tunnel för passage norr om eller under rutnätsstaden och vidare åt sydöst för att
undvika intrång i Borås tätort. Sträckningar genom rutnätsstaden har även tidigare valts bort för
lokalisering av höghastighetsjärnvägen, se avsnitt 6.2.4 i tidigare samrådshandling.

Norr om eller genom
rutnätsstaden

Figur 7.1 Centrumnära stationsläge för kombinationsalternativet, med utgång åt sydöst har bedömts som orimligt.

Figur 7.2 Stationsläge i södra delen av Borås tätort för
kombinationsalternativet, med utgång åt sydöst, vilket är
utgångspunkten för rosa korridor.

Med bakgrund av ovanstående blir det enda möjliga stationsläget på bibanan för rosa korridor
en lokalisering i södra delen av Borås tätort, se figur 7.2. Detta innebär att tidigare bortval av
stationsläge inom södra delen av Borås tätort för kombinationsalternativet har omvärderats för
rosa korridor. Detta trots att stationsläget innebär sämre tillgänglighet till stationen för resenärer
med start, mål och byte i Borås, jämfört med ett centrumnära stationsläge.
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Området för stationsläge i södra delen av Borås tätort har för rosa korridor avgränsats enligt figur
7.3. Ett sådant stationsläge ger avstånd på cirka 600-1 500 meter till Stora torget. Inom området
för stationsläget finns S:ta Birgittas griftegård med mycket högt kulturmiljövärde och ett starkt
kulturmiljöskydd. Kyrkogården har valts bort för lokalisering av ny järnväg, se grått område i figur
7.3. Med hänsyn till kyrkogården samt stadens befintliga strukturer har två principiella passager
genom området identifieras, en nordlig passage strax söder om väg 40 och en sydlig passage längs
Kust till kustbanan.

Figur 7.3 Möjlig placering för stationsläge i södra delen av Borås tätort för rosa korridor

För rosa korridor har det tidigare bortvalet av förbifart söder om Borås omvärderats.
Förutsättningen för det tidigare bortvalet var en bibana med ett centrumnära stationsläge. Då rosa
korridor istället förutsätter en utgång i sydöstra delen av utredningsområdet och ett stationsläge i
södra delen av Borås tätort, är tidigare bortval inte aktuellt för rosa korridor.
För rosa korridor innebär en förbifart söder om Borås tätort en så gen sträckning för förbifarten
som möjligt inom utredningsområdet. En förbifart söder om Borås bedöms också vara
kostnadseffektiv då den är kort samt kan byggas utan intrång i Borås tätort och utan större
konflikter med omgivningen.
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7.2.2 Identifierade kopplingar till angränsande etapper
Kopplingarna till angränsande etapper motsvarar i stort de som beskrivs i avsnitt 6.2.2 i tidigare
samrådshandling. Som beskrivs i bakgrunden ovan studeras dock ett större utredningsområde än
tidigare inom ramen för ÅVS Linköping-Borås.
Detta medför behov av justering av tidigare bortvalt område i södra delen av utredningsområdet
samt utökning av mörkgrön, mörkblå och röd korridor i sydöstra delen för att möjliggöra för
sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med flera.

7.2.3 Identifierade områden med mycket stora respektive stora värden
Inga förändringar gällande områden med mycket stora och stora värden har identifierats. För
beskrivning av dessa områden hänvisas till avsnitt 6.2.3 i tidigare samrådshandling.

7.2.4 Bortvalda områden

Figur 7.4 Bortvalda områden

Hela området i södra delen av utredningsområdet (c) valdes bort med motivet att det ansågs
olämpligt att lokalisera ny järnväg i detta område med hänsyn till flera olika områden och
sjöar med högsta natur- och kulturvärden samt rekreationsvärden. I sydöstra delen av
utredningsområdet avgränsades det bortvalda området främst för sträckningar norr om Älmås
naturreservat och Lindåsabäckens naturreservat.
För att skapa förutsättningar för olika sträckningar söder om sjöarna Åsunden, Yttre Åsunden med
flera behöver det bortvalda området justeras. Dessutom behöver förutsättningar för att undvika
eller begränsa påverkan på utpekade områden med bevarandevärden skapas. Ny avgränsning av
bortvalt område redovisas i figur 7.4. Avgränsningen har skett med hänsyn till Älmås naturreservat
med mycket höga natur- och kulturvärden, kombinationen av höga natur- och kulturvärden vid
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S:ta Birgittas griftegård (f) har valts bort för lokalisering av järnväg. S:ta Birgittas griftegård
har mycket högt kulturmiljövärde och ett starkt kulturmiljöskydd. Området anses olämpligt för
lokalisering av ny järnväg. Detta gäller även S:t Sigfrids griftegård (g) och S:t Ansgards griftegård
(h).

7 ALTERNATIV

Stuvered samt området med mycket höga kulturvärden vid Bråten. På så sätt möjliggörs olika
sträckningar fortsatt österut både väster och öster om Lindåsabäckens naturreservat samt för
sträckningar längs väg 27 åt sydöst.

Övriga bortvalda områden ligger kvar i enlighet med vad som redovisas i avsnitt 6.2.4 i tidigare
samrådshandling.

7.3 Bortvalda alternativ
För rosa korridor har ett antal områden identifierats där järnväg i markplan eller ovan mark
har valts bort. De bortvalda alternativen beskrivs nedan med hänvisning till karta i figur 7.5.
Alternativen har valts bort med utgångspunkt i att bibanans syfte är att vara ett alternativ som
innebär mindre intrång och mindre omgivningspåverkan, än alternativ där icke stannade
höghastighetståg passerar genom Borås tätort, och som samtidigt har god tillgänglighet för
resenärer med start, mål och byte i Borås.
För övriga korridorer ligger tidigare bortvalda alternativ kvar i enlighet med avsnitt 6.3 i tidigare
samrådshandling.

I

IV
II
III

Figur 7.5 Bortvalda alternativ
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Järnväg i markplan och ovan mark vid Regementet (I)
För passage av Regementet bedöms bergtunnel vara det enda möjliga alternativet för att undvika
påverkan på Regementet. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 500 meter. Området för
bortval av järnväg i markplan och ovan mark har en mindre utbredning för rosa korridor än för
övriga korridorer. Detta till följd av att bibanan, på grund av lägre spårgeometriska krav, i större
utsträckning kan anpassas till omgivningen.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Kristineberg och Dammsvedjan (II)
För passage av Kristineberg och Dammsvedjan bedöms bergtunnel vara det enda möjliga
alternativet för att undvika påverkan på bebyggelsen, men även på grund av spårgeometriska krav i
kombination med topografin. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 200 meter.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Hedvigsborg (III)
För passage av Hedvigsborg bedöms bergtunnel vara det enda möjliga alternativet för att undvika
påverkan på bebyggelsen, men även på grund av spårgeometriska krav i kombination med
topografin. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 100 meter.
Järnväg i markplan och ovan mark vid Bergsäter och Trandared (IV)
För passage av Bergsäter och Trandared bedöms bergtunnel vara det enda möjliga alternativet för
att undvika påverkan på bebyggelsen. Minsta längd på tunneln bedöms vara cirka 650 meter.

7.4 Korridorer
I den tidigare framtagna samrådshandlingen beskrivs sju korridorer i den östra delen av
utredningsområdet, det vill säga på sträckan från Viared till utredningsområdets gräns öster om
Borås. Dessa kompletteras nu med rosa korridor, vilken beskrivs nedan. Nedan beskrivs också
utökningar av mörkgrön, mörkblå och röd korridor i sydöstra delen av utredningsområdet.

Korridorer i östra delen
Rosa korridor
Rosa korridor är cirka 15 kilometer lång och sträcker sig från väster om Viared till öster om Borås.
Korridoren är cirka 700 meter bred väster om Borås och cirka 800 meter bred öster om Borås. Vid
passagen genom Borås är korridoren smalare, cirka 400 meter på det smalaste stället. Söder om
Borås är korridoren 0,6-1,3 kilometer bred.
Rosa korridor består av spår för icke stannande höghastighetståg, kallad förbifart, och spår för
stannande tåg med station i södra delen av Borås tätort, kallad bibana. Förbifarten blir mellan sex
och nio kilometer lång och bibanan mellan åtta och tolv kilometer lång.
Förbifarten möjliggör för en sträckning för icke stannande tåg med hög hastighet och god
spårgeometrisk standard. För förbifarten finns två varianter; i markplan eller ovan mark söder om
Borås tätort eller i djup bergtunnel under södra delen av eller söder om Borås tätort. Den kuperade
terrängen inom korridoren medför att järnvägen kommer att gå omväxlande på bank, i skärning, i
tunnel och på bro i de områden där tunnel inte föreskrivs. Korridoren redovisas i figur 7.6 och 7.7
enligt nedan:

20

•

Förbifart i markplan, ovan mark eller bergtunnel, mörkrosa område

•

Förbifart i djup bergtunnel, ljusrosa område

•

Bibana i markplan eller ovan mark, rosastreckat område
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Figur 7.6. Rosa korridor, östra delen. För större karta över rosa korridor hänvisas till figur 4 i avsnitt
17, Översiktskartor.

Rosa korridor går till stor del söder om Viareds verksamhetsområde och Borås flygplats. I väster
har korridoren avgränsats av Kvarnsjön, Bolingen och Björken i söder och för att minska påverkan
på Hälasjön med närliggande bebyggelse och Pickesjön i norr. I Viskans dalgång har korridoren
avgränsats för att undvika påverkan på större delen av Osdals mader och S:t Sigfrids griftegård
men samtidigt möjliggöra för samförläggning med Viskadalsbanan söderifrån in mot Borås.
Korridoren har även avgränsats för att bibanan ska kunna passera norr om regementet.
Inom södra delen av Borås tätort har två principiella passager identifieras. En nordlig passage
strax söder om väg 40 och en sydlig passage längs Kust till kustbanan. De två passagerna har
identifierats med hänsyn till befintliga strukturer samt S:ta Birgittas griftegård med mycket högt
kulturmiljövärde som finns i området. Genom Borås tätort avgränsas korridoren till söder om väg
40. Stationen avses att placeras i markplan eller i upphöjt läge.
Öster om stationen har korridoren avgränsats för att bibanan ska kunna följa Kust till kustbanan
österut eller väg 41 söderut. Därtill har korridoren avgränsats för att begränsa påverkan på ett
antal områden med högt kulturmiljövärde, bland annat bostadsområdet Göta och bostadsområdet
Gamla Kristineberg/Furuberg. För passage av utpekade bostadsområden förutsätts att järnvägen
förläggs i tunnel för att begränsa intrång och omgivningspåverkan, se avsnitt 6.3 Bortvalda
alternativ.
För att miniera påverkan på Viskan och det omkringliggande naturområdet har korridoren
för förbifart i markplan eller ovan mark har korridoren avgränsats för att möjliggöra passage i
närheten av väg 27. Vidare österut ligger korridoren söder om Borås tätort för att inte göra intrång i
tätorten, och passerar därför i huvudsak söder om Dammsvedjan.
För förbifart i tunnel har korridoren avgränsats norrut med hänsyn till spårgeometriska krav. Till
förbifart i tunnel kommer ventilations- och serviceschakt att behövas vilka kommer att bli synliga
i stadsmiljön i södra delen av eller söder om Borås tätort. Det finns relativt stor möjlighet att
anpassa lokaliseringen av dessa till omgivningen.
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Korridoren möjliggör för en anslutning till angränsande etapp i öster i södra delen av utredningsområdet. Inom korridoren finns två alternativa utgångar mot öster; längs väg 1700 mellan Gånghester och Målsryd eller mellan Målsryd och väg 27.

Figur 7.7. Möjliga kombinationer i korridoren

Mörkgrön korridor
Den sydliga utgången av mörkgrön korridor utökas åt söder från det att korridoren lämnar Borås
tätort och vidare söderut för att möjliggöra för passage väster om Lindåsabäckens naturreservat
samt sträckningar längs väg 27. Utökningen avgränsas av kulturmiljöområdet Bråten i väster.
Korridorens sydliga utgång utökas även något norrut för att möjliggöra för passage öster om
Lindåsbäckens naturreservat men ändå söder om den samlade bebyggelsen vid Målsryd, utanför
utredningsområdet.

Figur 7.8. Mörkgrön korridor, östra delen
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Mörkblå korridor
Den sydliga utgången av mörkblå korridor utökas åt söder från i höjd med Älmås naturreservat och
vidare åt sydöst för att möjliggöra för passage väster om Lindåsabäckens naturreservat samt
sträckningar längs väg 27. Utökningen avgränsas av kulturmiljöområdet Bråten i väster. Korridorens sydliga utgång utökas även norrut för att möjliggöra för passage öster om Lindåsbäckens
naturreservat men ändå söder om den samlade bebyggelsen vid Målsryd, utanför
utredningsområdet.

Figur 7.9. Mörkblå korridor, östra delen
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Röd korridor
Röd korridor utökas något åt söder i sydöstra delen av utredningsområdet. Detta för att möjliggöra
för passage väster om Lindåsabäckens naturreservat samt sträckningar längs väg 27. Utökningen
avgränsas av kulturmiljöområdet Bråten i väster. Röd korridoren förutsätts gå i tunnel även i den
del som berörs av utökningen.

Figur 7.10. Röd korridor, östra delen.

7.5 Nollalternativ
Nollalternativet är detsamma som beskrivs i avsnitt 7.6 i tidigare MKB.
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För kommunal översikts- och detaljplanering hänvisas till avsnitt 8 i tidigare MKB samt avsnitt
7.3.1. i kompletterande samrådshandling daterad 2016-06-30.
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8 KOMMUNAL FYSISK PLANERING

8 Kommunal fysisk planering
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9 SKYDDADE OMRÅDEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER
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9 Skyddade områden och miljökvalitetsnormer
För de utökade områdena som rosa korridor innebär jämfört med tidigare beskrivna
korridoralternativ har inga områden med mycket stora eller stora värden identifierats.
För beskrivning av riksintressen, skyddade områden samt miljökvalitetsnormer hänvisas till avsnitt
9 i tidigare MKB.
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För beskrivningar av geologi, hydrogeologi, byggnadsverk samt anpassning till framtida
klimatförändringar hänvisas till avsnitt 10 i tidigare MKB.
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10 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

10 Byggnadstekniska förutsättningar
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11 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖKONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

11 Miljöförutsättningar, miljökonsekvenser och
åtgärder
Det område som rosa korridor omfattar sammanfaller i stort med tidigare beskrivna och bedömda
korridoralternativ för östra delen, nämligen lila, ljusgrön, mörkgrön, gul, ljusblå och mörkblå
korridorer. För avgränsningar och utbredning av rosa korridor hänvisas till avsnitt 2. För
beskrivning av metoden för konsekvensbedömningen hänvisas till avsnitt 4.7.

11.1 Stads- och landskapsbild
Förutsättningar
För förutsättningar hänvisas till avsnitt 11.1 i tidigare MKB.

Påverkan, effekt och konsekvens
Rosa korridor går genom den sydvästra delen av Viared, och en järnväg här igenom innebär
ingen negativ påverkan på landskapsbilden. Vidare passerar korridoren den tätortsnära skogen
sydväst om Borås. Området bedöms ur en landskapsbildssynpunkt ha relativt god tålighet för en
ny järnväg, då järnvägen skulle passera genom slutna skogsrum och därmed endast påverka det
närmsta området. Dock innebär anläggningen och den trädsäkrade zonen ett visuellt avbrott mot
skogskaraktären.
Korridoren passerar sjöarna Bolingen och Björken. Sjöarna förutsätts passeras på bro vilka
kommer att påverka landskapsbilden. Påverkan och effekten är beroende på utformning och
placering till omgivande topografi. Ur ett resandeperspektiv ges förutsättningar för en positiv
effekt genom utblickar över sjöarna, förutsatt att dessa blir visuellt tillgängliga från järnvägen.
Över Viskan kommer förbifarten troligen att gå på bro. Detta kan å ena sidan ge upphov till vackra
utblickar för resenären, men å andra sidan blir det ett markant visuellt tillägg. Förbifart i djup
bergtunnel innebär en mindre påverkan på landskapsbilden än ett läge i markplan.
Bibanan passerar den rekreativt mycket värdefulla Pickesjön. Utifrån ett landskapsperspektiv
är skogen tålig för ett järnvägstillägg då järnvägen inte får en lika stor visuell påverkan på långt
avstånd som den hade fått i ett öppnare landskap. Däremot riskerar järnvägen att bryta den
rekreativa användningen av området, om inte passager etableras. De rekreativa värdena påverkas
även av buller och redovisas vidare under avsnitt 11.4. Risk finns även för förändring av Pickesjöns
visuella intryck med järnvägen som ett nytt karaktärsbrytande element.
Ett centralt läge inom bibanans västra del, det vill säga mellan Pickesjön och Viskadalsbanan,
medför en stor andel tvingande tunnel. Under regementet passerar järnvägen i tvingande tunnel
vilket inte bedöms ha någon avsevärd påverkan på stadsbilden mer än tunnelmynningens
utformning. Där järnvägen lokaliseras i markplan finns dock i detta läge risk för negativ effekt på
det rekreativa användandet.
En östlig lokalisering av järnvägen inom bibanans västra del skulle innebära passage närmare
Viskan. Här skulle järnvägen kunna förläggas så att den följer befintliga landskapsstrukturer och
infrastrukturella element. Detta läge i kombination med förbifarten kan däremot innebära en stor
visuell påverkan med både bro över Viskan samt passage längs med Viskan. Kopplingspunkten
mellan bibana och förbifart blir oavsett lokalisering mycket viktig för landskapsbilden.
Stationsläget placeras antingen i bibanans norra eller södra del. Ett nordligt läge skulle betyda
inverkan på främst verksamheter och ett sydligt läge inverkan på främst bostäder. I båda fallen blir
påverkan på stadsbilden stor.
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Justeringarna i öster av mörkgrön, mörkblå och röd korridor bedöms ge samma effekt, påverkan
och konsekvens som beskrivs för dessa korridorer i tidigare MKB.
Rosa korridor bedöms få måttliga-stora negativa konsekvenser avseende landskaps- och stadsbild.

Åtgärder
Genom Borås krävs åtgärder för att tona ner järnvägens uttryck och undvika splittring. Vid
samlokalisering med väg 40 i stadsmiljö är ett viktigt ställningstagande vad som sker med staden
mellan väg och järnväg. Det är viktigt att bevara genomsläpplighet (passager och siktlinjer) i staden.
Stationsläget bör möjliggöra goda kopplingar mellan norra och södra delen av staden.
Öster om Borås kräver korridoren lokalisering på bank, i tunnel eller i skärning då den inte går i
linje med landskapets struktur. Vid förbifartens passage över Viskans dalgång är det önskvärt med
en hög broprofil och mycket god gestaltning.
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I östra delen av Borås kan järnvägen följa befintliga infrastrukturella element. Att följa dessa
redan etablerade stråk i staden innebär mindre negativ visuell påverkan, och därmed en mindre
påverkan på stadsbilden än vad en lokalisering i ett nytt stråk skulle kunna innebära. Då järnvägen
till stor del förväntas gå i markplan kommer viss inverkan på bostäder uppkomma vilket kommer
att påverka stadsbilden negativt. En lokalisering i tunnel skulle inte få effekt på stadsbilden mer än
vid tunnelmynningen. Öster om Borås går järnvägen inte fullt ut i linje med landskapets riktningar,
vilket bryter med landskapets karaktär och innebär negativa konsekvenser för den visuella
upplevelsen av landskapet.
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Stads- och landskapsbild
Rosa
Väster om Borås har landskapet sammantaget
måttliga landskapsbildsvärden med stor
andel slutna skogsrum. Här finns dock
även sjöar med rekreativa värden. Även om
landskapet har en relativt stor tålighet för ett
järnvägstillägg, blir effekten av järnvägen på
landskapsbilden stor (om än inte så stor som i
andra områden), var i landskapet placeringen
än sker, förutom i tunnel.
Stadsbilden i rosa korridor utgörs till stor del
av bostadsbebyggelse och verksamheter som
anses ha ett måttligt stadsbildsvärde. En bibana
kan i denna struktur med fördel samförläggas
med befintlig infrastruktur. Däremot kommer
viss inverkan ske på både verksamheter och
bostäder, vilket innebär stor påverkan på
stadsbild och stadskaraktär.
Öster om Borås rör sig järnvägen i ett
landskap av måttligt värde som är tåligt för ett
järnvägstillägg, och höghastighetsjärnvägen
bedöms därmed få måttlig effekt.
Bedömningen blir därmed att den rosa
korridoren får måttliga-stora negativa
konsekvenser på stads- och landskapsbilden.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.1.1. Samlad bedömning av rosa koridor för stads- och landskapsbild.
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Stora
konsekvenser

Förutsättningar
Förutsättningar för naturmiljön utifrån lagskyddade områden, naturvärdesobjekt och klassningar
samt barriärer finns beskrivet i avsnitt 11.2 i tidigare MKB. Nedan redovisas de naturområden som
berörs av rosa korridor. För karta över naturvärdesinventeringen hänvisas till figur 3 i avsnitt 17,
Översiktskartor.
Den södra delen av rosa korridor passerar över de nordligaste delarna av sjöarna Kvarnsjön (del
av Västersjön, nr 311, naturvärdesklass 2), Bolingen och Björken (nr. 308, naturvärdesklass 2). En
järnväg i denna del av korridoren skulle innebära broar över sjöarna.
Söder om Viareds verksamhetsområde ligger Ryssnäs (nr 22, naturvärdesklass 3). Dess främsta
värde utgörs av fågellokalen runt flygplatsen. Det hedartade området är en gynnsam födosökslokal
för många fågelarter, som stannar i området i samband med förflyttningar under vår- och höst.
Området utgör även häckningslokal för bland annat ljungpipare, enkelbeckasin och tofsvipa.
Norr om Funningen, vid väg 27, passeras området Liden (nr 32, naturvärdesklass 3). I den norra
delen av området finns en sumpskog med ett öppet kärr och ett relativt litet öppet mosseplan med
några mossgölar och en tjärn. I sydöst finns en blandskog (före detta kulturmark) där buskskiktet
avverkats.
Korridoren följer Viskadalsbanan och väg 160 upp mot Göta och berör Osdals mader (nr 36,
naturvärdesklass 1) och Viskan (nr 406, naturvärdesklass 2). Osdals mader är ett vidsträckt område
längs Viskan med stor betydelse för fågellivet. I de öppna markerna på det militära övningsfältet
öster om Viskan finns också stora värden för hotade insekter, främst gaddsteklar. Det finns planer
på att anlägga ett kommunalt naturreservat för att skydda den värdefulla insektsfaunan. Området
kommer med stor sannolikhet att ha ett lagligt skydd som naturreservat vid tidpunkten för
byggstart. Den geografiska utsträckningen av reservatet planeras vara de öppna (inte trädbevuxna)
delarna av det militära övningsområdet, söder om väg 27. Detta område har i nuläget en skötsel
som är anpassad för att gynna de sällsynta insektsarterna.
Stora delar av området väster om Viskadalsbanan, mellan väg 27 och korridorens anslutning
mot väg 40 i norr, består till stora delar av produktiv skogsmark som saknar högre naturvärden.
Skogsområdet genomkorsas av ett stort antal mindre grusvägar som utnyttjas för promenader och
cykelturer. Korridoren tangerar den östra strandzonen för Pickesjön (nr 81, naturvärdesklass 3),
strax öster om Viared. Sjön är ett välbesökt utflyktsmål. I området mellan Hälasjön och Pickesjön
är flödet av vilt relativt stort.
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11.2 Naturmiljö

I de södra delarna av centrala Borås passerar rosa korridor bland annat Viskan (nr 400 och 406,
naturvärdesklass 2), följer Kust-till-kustbanan utmed Lillån (nr 402, naturvärdesklass 3) och de
allra sydligaste delarna av Ollonstupet (nr 61, naturvärdesklass 2). Det sistnämnda består av en
lövskogsbeklädd bergsklack, Ollonstupet. Den biologiskt rikaste delen är en blockrik sluttning med
framförallt hassel och ek strax sydväst om den numera nedlagda skidbacken. Mot sydväst ökar
inslaget av gran. Dessa delar är trivialare, men här finns ändå vissa intressanta kärlväxter, som till
exempel trolldruva.
Vidare omfattar rosa korridor naturområdet vid Hedvigsmossen (nr 92, naturvärdesklass 3) och
nyckelbiotopen söder om mossen (nr 93, naturvärdesklass 2), en nyckelbiotop norr om Svarttjärn
(nr 201, naturvärdesklass 2) samt naturområdena vid Hårsåsen (nr 116, naturvärdesklass 3).
Hedvigsmossen och närliggande nyckelbiotop ligger söder om bostadsområdet Hedvigsborg. Västra
delen av mossen är relativt torr och domineras av klockljung. I laggzonen förekommer myrlilja. I
den östra delen finns en mosaik av tuvor och mycket blöta höljor. På tuvorna växer rikligt med
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vitag och i höljorna växer småsileshår och rundsileshår. I anslutning till mossen förekommer också
korallrot. Nyckelbiotopsöder som mossen (nr 93) består av lövskog som vuxit upp efter brand.
Inslag av grov tall och löv med spår av brand. Yngre gran och triviallövskog dominerar större
delen av objektet. Den andra nyckelbiotopen (nr 201) består av gransumpskog och äldre granskog
med bäckmiljö och stort inslag av död ved. I de lägre belägna partierna, i anslutning till bäcken,
finns sumpskog som domineras av gran med inslag av glasbjörk. På torrare partier växer äldre,
naturskogsartad skog som domineras av gran. Död ved förekommer rikligt, framförallt i den södra
delen där det finns ett stort antal stormfällda granar. Volymen död ved har sannolikt ökat sedan
Skogsstyrelsens inventering (1998).
Den ljusrosa delen av korridoren passerar Gässlösa (nr 88, naturvärdesklass 3). Området består
av kullar med barrdominerad äldre skog. Det förekommer även fuktiga partier med inslag av
ädellövskog och förekomst av blåsippa (fridlyst). Järnvägen kommer inom detta parti av korridoren
att passera i djup bergtunnel, varför något intrång inte kommer att ske på naturvärdet. Längst
i öster delar sig korridoren i två grenar. Den norra grenen kommer, i sin förlängning utanför
utredningsområdet, att beröra naturområdet Nygården (nr 47, naturvärdesklass 1). Området ligger
strax väster om Målsryd och utgörs av ett av Borås största lövskogsområden med inslag av ängsoch betesmark.
Den södra grenen av korridoren berör de nordvästra delarna av naturområdet vid Stuvered (nr
45, naturvärdesklass 3), området Stora Ramna (nr 46, naturvärdesklass 1), Germundared (nr 48,
naturvärdesklass 2) samt Lindåsabäckens naturreservat (nr 49, naturvärdesklass 1).
Stora Ramna (nr 46) består av en bäckravin längs Rosendalsbäcken med naturskog och rik flora.
Bäcken utgör ett av Häggåns källflöden. Germunared (nr 48) omfattar en bäck som utgör tillflöde
till Lindåsabäcken. Utmed bäcken, som är öringförande, växer sumpskogar med björk, al och gran.
Strax väster om gården Germundared finns en ekhage som ligger i en sydsluttning och utgörs av en
smal remsa mellan åker och väg. Bland växterna finns arter som gynnas av ogödslade, välhävdade
förhållanden. Söder om gården finns några övergivna reningsdammar. I dammarna häckar
gräsänder och de öppna vattenytorna drar till sig en hel del småfågel.
I Lindåsabäcken (nr 49) finns mycket rika och livskraftiga bestånd av flodpärlmussla. Det
har bedömts vara det mest skyddsvärda beståndet av flodpärlmussla söder om Dalälven.
Flodpärlmusslorna i Lindåsabäcken är i huvudsak koncentrerade till två delsträckor. Den ena
sträckan ligger strax öster om Kovra, intill sammanflödet med Skansabäcken. Den andra sträckan
ligger i anslutning till Sävhult där vattendraget rinner under väg 27.
Slutligen passerar rosa korridor även Ringsbäcken (nr 411, naturvärdesklass 2).

Påverkan, effekt och konsekvens
Påverkan och effekterna av att förlägga en järnväg i eller ovan markplan inom rosa korridor är
att delar av de naturvärden som finns i området helt eller delvis riskerar att försvinna alternativt
påverkas negativt utifrån barriäreffekter eller bullerstörningar. För passager av områden med
mycket höga eller höga värden (naturvärdesklass 1 och 2) förutsätts att dessa kan lösas till exempel
genom broar över känsliga områden, som till exempel Viskan, passager för vilt samt att åtgärder
vidtas för att minimera omgivningspåverkan från buller för fågellivet i området kring Viskan och
Osdals mader.
Ett tunnelmynning i anslutning till Hedvigsmossen (nr 92 och 93) kan innebära att påverkan
på naturområdet blir så stort att dess värden försvinner, antingen genom ett direkt intrång eller
genom att de hydrologiska förhållandena i området påverkas.
Justeringarna av mörkblå, mörkgrön och röd korridor längst i öster, och som omfattas av
rosa korridor, innebär att Lindåsabäckens reservat hamnar inom korridoren. För att skapa
förutsättningar för att kunna passera Lindåsabäckens reservat har korridoren vidgats så att
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En passage åt öster i den norra grenen av förbifarten riskerar att beröra ett område med
naturvärdesklass 1, Nygården, utanför utredningsområdet. Intrångets omfattning eller möjlighet
att passera utan betydande påverkan har inte utretts inom denna lokaliseringsutredning. En
utgång i den norra grenen bedöms dock ha sämre förutsättningar för bevarande av naturvärdena i
anslutning till utredningsområdet än en sydlig utgång har.
En förbifart i tunnel är att föredra då inga naturmiljövärden antas komma att beröras vid ett sådant
alternativ. Vid en markförläggning av förbifarten förutsätts att passage av bland annat Viskan
kan ske på ett sådant sätt och i ett sådant läge (invid väg 27) att inga betydande intrång sker i de
naturmiljövärden som finns kopplade till ån och Osdals mader samt eventuellt framtida reservat
för gaddsteklar.
Sammantaget bedöms rosa korridor ge måttliga-stora negativa konsekvenser för naturmiljön.

Åtgärder
För att mildra intrången och de negativa konsekvenserna för naturmiljön är en samlokalisering
av järnvägen i anslutning till befintliga vägar och järnvägar att föredra. Dock behöver risken för
förstärkning av redan befintliga barriärer beaktas och det är därför viktigt att tillgängligheten
och spridningskorridorer inte försämras. Därför kan till exempel särskilda viltpassager komma
att krävas. Vidare kan en samlokalisering leda till ökade bullernivåer över gällande riktvärden.
Bullerdämpande åtgärder kan komma att krävas.
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det är möjligt att passera reservatet, både väster och öster om reservatet. En passage genom
reservatet behöver dock inte ge upphov till någon påtaglig negativ påverkan på de naturvärden
(flodpärlmussla) som avses skyddas då ån och den ravin ån rinner i kan passeras med bro. Vid
byggnation över ån krävs särskilda åtgärder för att säkerställa att vattendraget inte påverkas
negativt. En passage väster om Lindåsabäckens reservat kommer med stor sannolikhet leda till att
de östra delarna av Stuvereds naturområde (nr 45) påverkas genom fysiskt intrång. En passage
öster om reservatet kan i sin tur medföra intrång i områden vid Ramna (nr 46) och Germundared
(nr 48). Bäckarna bedöms dock kunna passeras utan att dessa, eller de vattendrag som ligger
nedströms, påverkas negativt.
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Naturmiljö
Rosa
Korridoren passerar genom eller i anslutning
till områden med högsta naturvärde (klass 1,
till exempel Osdals mader och Lindåsabäckens
reservat) samt några områden med höga
naturvärden (klass 2, till exempel Viskan och
Ringsbäcken). Naturvärdena inom korridoren
bedöms sammantaget som höga.
Järnvägen kommer ta mindre delar av
naturvärdesområdena i anspråk.
I stora delar kommer järnvägen att passera,
eller lokaliseras i anslutning till, befintliga
järnvägar och vägar i området (Viskadalsbanan
och Kust-till-kustbanan, väg 40, 41 samt 160).
Dessa utgör befintliga bullerkällor. Andra delar
av rosa korridor passerar mer orörda områden
där en ny järnväg kommer att medföra ett
tillskott av buller och en viss risk för intrång på
utpekade naturvärden. Sammantaget bedöms
järnvägens effekt som måttlig.
Konsekvenserna blir därmed måttliga-stora.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.2.1. Samlad bedömning av rosa korridor för naturmiljö.
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Stora
konsekvenser

Förutsättningar
Förutsättningar för kulturmiljön finns beskrivet i avsnitt 11.3 i tidigare MKB. Nedan redovisas de
kulturområden som berörs av rosa korridor. För karta över kulturarvsanalysen hänvisas till figur 4 i
avsnitt 17, Översiktskartor.
Rosa korridor berör, i sin del för bibanan, kulturmiljöområden med antingen mycket höga eller
höga kulturvärden, som före detta regementsområdet (nr 23) bestående av kasernbyggnader och
längst i söder Kristiansfälts landeri. På grund av omgivande topografi förutsätts en järnväg inom de
centrala delarna av korridoren ligga i tunnel under regementsområdet och kasernbyggnaderna.
Korridoren passerar strax väster om stadsdelen Göta (nr 24). Vidare tangeras kulturmiljövärdet
fastigheten Syren (nr 51). Fastigheten bebyggdes 1917 av dåvarande häradshövdingen och har ett
stort kulturmiljövärde, strax under byggnadsminnesklass. Korridoren skär igenom södra delarna
av kulturmiljöområdet Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian (nr 20) som utgörs av
ett industriområde längs med Viskan.
Bostadskvarteret Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg (nr 26) samt S:ta Birgittas
griftegård (nr 47) ligger helt inom korridoren. S:ta Birgittas griftegård har ett starkt
kulturmiljöskydd och en placering av järnvägen inom kyrkogården bedöms utifrån detta vara
omöjligt. En placering av järnvägen inom rosa korridor behöver därför ske antingen norr eller
söder om griftegården.
Rosa korridor tangerar kvarteret Kristineberg (nr 41) som utgörs av ett av få bevarande
bostadsområden bestående av hus av egnahemstyp som uppfördes under 1920-talet och som idag
tillmäts stora kulturhistoriska värden.
Hedvigsborg (nr 43 och 44) utgörs av ett område med villabebyggelse och lamellhus från
1940–50-talet. Den välbevarade villabebyggelsen är goda representanter för de arkitekturideal som
var förekommande vid den tiden och har både arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värden.
Järnvägen förutsätts passera bostadsområdet i tunnel vid en passage inom korridorens centrala
delar.
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11.3 Kulturmiljö

I rosa korridor, inom delen för förbifarten, ligger S:t Sigfrids griftegård (nr 46). Griftegården
kom till efter en arkitekttävling 1940. Unikt är att de naturliga förutsättningarna togs tillvara när
griftegården planerades.

Påverkan, effekt och konsekvens
Påverkan och effekterna av att förlägga en järnväg i eller ovan markplan inom rosa korridor
är att delar av de kulturvärden som finns i området helt eller delvis riskerar att försvinna. För
kulturmiljövärdet Syrenen skulle en järnväg inom korridorens sydligaste del kunna innebära
att byggnaden behöver rivas, vilket resulterar i att Borås Stad förlorar ett objekt med ett högt
kulturmiljövärde.
Tunnelmynningen i anslutning till Hedvigsborg kommer att ligga utanför de utpekade
kulturmiljöområdena och någon påverkan på kulturvärdena bedöms inte uppkomma. Vid en
passage längs med Kust till kustbanan eller längs med väg 41 kan vissa byggnader inom området
vid Hedvigsborg behöva rivas vilket leder till förluster av de kulturhistoriska värdena som den
tidstypiska bebyggelser innebär.
En lokalisering av järnvägen i bibanans norra del kommer att medföra ett intrång på kvarteret
Astern med flera då byggnader kommer att behöva rivas. Konsekvensen för kulturmiljön
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består i förlust av viktiga och värdefulla värden i form av byggnader med ett stort samhälls-och
arkitekturhistoriskt värde. För bostadskvarterat Sardellen med flera kommer en järnväg inom
samma del medföra intrång på villabebyggelsen genom att ett flertal hus kommer att behöva
rivas. Konsekvenserna består i förlust av kulturmiljövärden kopplade till kvartersbebyggelsen och
områdets tidsdjup. De kulturhistoriska värdena vid kvarteret Kristineberg bedöms inte komma att
påverkas av en ny järnväg.
Rosa korridoren har anpassats till det starka kulturmiljöskydd som kyrkogårdar har, där i stort
sett inget intrång är tillåtet. Det innebär att en järnväg måste gå antingen norr eller söder om S:ta
Birgittas griftegård (nr 47). Griftegården utgör ett av de bortvalda områdena för lokalisering av
järnväg inom rosa korridor.
En placering av järnvägen inom den del av förbifarten som passerar S:t Sigrids griftegård (nr 46)
förutsätts ske i tunnel vilket innebär att kyrkogården inte kommer att påverkas.
På grund av omgivande topografi förutsätts en placering av järnväg inom de centrala delarna i
bibanans västra del ligga i tunnel under regementsområdet och kasernbyggnaderna. Tvingande
tunnlar föreskrivs även för passage under bostadsområden i de centrala delarna av bibanans östra
del, som till exempel Hedvigsborg.
En förbifart i markplan riskerar att beröra vissa kulturmiljövärden såsom fornlämningar. Intrånget,
effekten och konsekvenserna för kulturmiljövärdena i förbifarten bedöms dock som små utifrån
dagens kunskapsläge kring fornlämningar i området.
Sammantaget bedöms en järnväg inom rosa korridor få stor effekt för kulturmiljövärdena och
konsekvenserna bedöms bli måttliga-stora.

Åtgärder
För att minimera intrånget föreslås att järnvägen placeras söder om såväl det äldre industriområdet
Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian (nr 20).

Kulturmiljö
Rosa
Korridoren passerar bland annat representativa
kulturmiljöområden med mycket högt värde
utifrån deras historiska funktion och har
därmed getts ett högt värde.
Järnvägen förbi centrala Borås skulle kunna
medföra att stora kulturhistoriska värden går
förlorade. Järnvägen har därmed bedömts få
stor effekt.
Konsekvenserna blir därmed stora.
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.3.1. Samlad bedömning av rosa korridor för kulturmiljö.
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Stora
konsekvenser

Förutsättningar
För karta över rosa korridor med områden för rekreation och friluftsliv markerade hänvisas till
figur 5 i avsnitt 17, Översiktskartor.
Förbifarten i rosa korridor omfattar den nordligaste delen av sjöarna Bolingen-Björken, hela
Kärrmossasjön, södra delen av Hälasjön, norra delen av sjön Gasslången samt Flysjön och
Hårsåsasjön. Alla dessa sjöar är utpekade som intresse för fritidsfiske. Sjöarna förutsätts passerar
på bro.
Passage sker över Viskan och naturområdet Osdals mader, som båda nyttjas som frilufts- och
motionsområde. Området är idag delvis påverkat av buller från väg 1610 samt av buller från ny väg
27.
Borås fältrittklubb ligger i anslutning till Viskan och Osdals mader, norr om väg 27. Även
cykelleden Sjuhäradsrundan korsas av korridoren vid väg 41, som bedöms passeras på bro. Vid
Flymader ligger ett koloniområde mitt i korridoren.
Bibanan i rosa korridor omfattar områden norr om sjön Gasslången samt områden vid Pickesjön
och Tränningstorpasjön. Samtliga av dessa sjöar är av intresse för fritidsfisket och området öster
om Pickesjön utgör ett populärt friluftsområde. I ett centralt läge i bibanan upp mot Borås samt
under regementet finns en tvingande tunnel på grund av topografiska skäl. En järnvägen i bibanans
västra eller östra del kommer troligen att lokaliseras i markplan eller ovan mark och därmed gå
längs med Pickesjön alternativt Viskan. I centrala Borås korsas Viskan. Öster om väg 41 kommer
Lillån passeras samt ett skogsområde öster om Hedvigsborg.
I centrala Borås ligger ligger flera värdefulla kulturanläggningar och verksamheter, dock
huvudsakligen utanför korridoren. Vid Borås flygplats, som är belägen vid Viareds
verksamhetsområde, bedrivs klubbverksamhet för motorflyg, ultralätt flyg samt segelflyg. Längst i
öster omfattar rosa korridor Lindåsabäckens naturreservat. Samtliga utgör viktiga anläggningar för
rekreation.
Samtliga rekreationsområden och värden bedöms som måttliga.
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11.4 Rekreation och friluftsliv

Påverkan, effekt och konsekvens
Korridoren passerar områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation, till exempel Pickesjön
och Viskans dalgång. En placering av järnvägen i markplan längs med Pickesjöns östra strand
kommer att påverka rekreationsområdet genom tillkommande buller, minskat upplevelsevärde
och en tillkommande barriär vilket bland annat riskerar att påverka tillgängligheten till såväl sjön
som skogsområdet öster om sjön. Även andra sjöområden som är av intresse för fritidsfisket, till
exempel Björken, Hälasjön och Gasslången, riskerar att påverkas negativt av ökat buller vilket kan
leda till minskat utnyttjande.
Järnvägen förutsätts passera Viskan på bro och en passage för människor under bron som upplevs
säker och trygg bör anordnas. Detta för att öka möjligheten att fortsatt kunna nyttja Viskans
stränder som promenadstråk. Området är idag delvis påverkat av buller från väg 1610 samt av
buller från ny väg 27. Ny väg 27 har tillfört ett stort element av infrastruktur i området. En ny
järnväg kommer ytterligare att minska känslan av orördhet och förstärka bullret i omgivningen.
Den kumulativa effekten av väg 27 och järnvägen blir att områdets värde för rekreation och
friluftsliv sjunker och nyttjandet av denna del av området kan antas minska.
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Eftersom Viskan och Osdals mader ligger i en dalgång och järnvägen ska korsa dalgången
kommer järnvägen att förläggas på bro över området. Bron kommer att innebära markintrång
vid brostöd. Förutom markintrånget blir effekter av bron en förändrad landskapsbild. Det direkta
markintrånget blir förhållandevis litet och någon barriäreffekt bedöms inte uppstå.
För hästarna vid Borås fältrittklubb kan en plötslig ljudkälla från förbipasserade tåg påverka hästar
negativt, men bedöms inte vara av den omfattningen att verksamheten behöver flyttas.
För koloniområdet vid Flymader skulle en järnväg innebära att delar av marken skulle kunna
behöva tas i anspråk. Vidare skulle de kvarvarande markerna påverkas av buller samt en förändrad
visuell upplevelse. Området är idag opåverkat av större infrastruktur. Järnvägen skulle således
innebära en kraftig försämring av området upplevelsevärden och minska koloniområdets
attraktivitet.
För de rekreationsvärden som finns är det viktigt att en järnväg inom korridoren inte medför att
tillgängligheten påverkas negativt. Järnvägen måste kunna passerar på ett säkert och lättillgängligt
sätt.
Utvidgningen av korridoren vid Lindåsabäckens naturreservat bedöms inte komma att påverka
vare sig reservatet eller tillgängligheten till reservatet på ett sådant sätt att rekreationsvärdet
påverkas negativt utifrån ett tllgänglighetsperspektiv. Däremot kan upplevelsevärdet komma att
påverkas negativt att buller från järnvägen.
Sammantaget bedöms en järnväg i rosa korridor få måttlig effekt i områden med måttliga värden.
Rosa korridor bedöms därför innebära måttliga negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

Åtgärder
En förbifart i tunnel är att föredra då bl.a. naturområdet Osdals mader (naturvärdesklass 1) skulle
undvikas. Vid förbifart i markplan eller ovan mark skulle intrånget i Osdals Mader minskas om
järnvägen går på bro. Alternativt att järnvägen placeras långt norrut i korridoren så en så liten del
som möjligt av Osdals Mader tas i anspråk.

Rekreation och friluftsliv
Rosa
Korridoren passerar områden med goda
förutsättningar för rekreation och friluftsliv vid
exempelvis naturområdet Osdals mader och
sjöarna Kvarnsjön, Bolingen-Björken, Bosjön
och Pickesjön. Sammantaget bedöms värdena
vara måttliga.
Järnvägen kan komma att reducera
möjligheten att nyttja områdena genom
minskad tillgänglighet och att områdena blir
bullerstörda. Järnvägens effekt bedöms som
måttlig.
Konsekvenserna blir därmed måttliga.
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur11.4.1. Samlad bedömning av rosa korridor för rekretation och friluftsliv.
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Inlösen bostadshus
Förutsättningar
Förutsättningarna för inlösen av fastigheter finns beskrivet i kapitel 11.5 i tidigare MKB.
Inom rosa korridor föreskrivs tvingande tunnlar inom vissa passager. Det innebär att intrången
inom bostadsområden och områden med övriga byggnader minimeras. Intrången begränsas i dessa
fall till de fastigheter som berörs av tunnelmynningen. Vid en placering av järnvägen i eller ovan
markplan kommer vissa hus att rivas och andra hamna nära järnvägen. Inlösen kan då bli aktuellt
för de fastigheter som hamnar för nära järnvägen, både utifrån ett säkerhetsperspektiv men också
utifrån påverkan från buller från järnvägen.
Antalet bostadshus som kan bli föremål för inlösen är baserat på bebyggelsetätheten i korridoren
och ska endast ses som en grov uppskattning och visar på de relativa skillnaderna mellan de olika
korridoralternativen. I begreppet bostadshus görs ingen distinktion mellan fler- och enbostadshus.
De hus som berörs inom rosa korridor utgörs dock huvudsakligen av flerbostadshus.

Påverkan, effekt och konsekvens
För rosa korridor beräknas cirka 20 bostadshus behöva lösas in, och då främst inom den delen av
rosa korridor som omfattas av bibanan. Detta ska jämföras med antalet bostadshus som redovisas
för övriga korridorer i tidigare MKB samt i nedanstående tabell, tabell 11.5.1.
Korridor

Uppskattning av antal bostadshus som kan bli
föremål för inlösen

Östra delen
Lila

35

Ljusgrön

45

Mörkgrön

60

Ljusblå

1

Mörkblå

15

Röd

5

Gul

15

Rosa

20
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11.5 Hälsa och säkerhet

Figur 11.5.1. Uppskattning av antal bostadshus som kan komma att bli föremål för inlösen i respektive korridor. Antalet är
baserat på bebyggelsetätheten i korridorerna och ska endast ses som en grov uppskattning.

Sammantaget bedöms konsekvenserna som måttliga utifrån antalet bostadshus som riskerar att
påverkas, antingen genom direkt intrång eller genom att störningspåverkan från järnvägen blir så
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stor att det omöjliggör fortsatt boende.

Inlösen av bostadshus
Rosa
Inom korridoren kan i storleksordningen 20
bostadshus komma att bli föremål för inlösen.
Merparten av dessa är flerbostadshus.
Konsekvenserna blir därmed måttliga.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.5.2. Samlad bedömning av rosa korridor för inlösen av bostadshus.
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Förutsättningar

Förutsättningar för buller och riktvärden finns beskrivet i avsnitt 11.5.1 i tidigare MKB med
tillhörande Bilaga 2, PM Buller. Där finns bland annat en tabell (figur 11.5.1.2) som redovisar
Trafikverkets riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik. I tabellen redovisas, bland annat,
att för bostadshus gäller följande riktvärden:
Ekvivalent ljudnivå, Ekvivalent ljudnivå, Ekvivalent ljudnivå, Maximal ljudnivå,
utomhus
uteplats
inomhus
inomhus
Bostäder
3
4

55 dB(A)3
60 dB(A)4

55 dB(A)

30 dB(A)

45 dB(A)

Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt spårtrafik i hastigheter högre än 250 km/h.
Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastigheter lägre än 250 km/h.

Figur 11.5.1.1. Trafikverkets riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik.

De beräkningar som utfördes i samband med framtagandet av tidigare MKB visade att vid
plan terräng och där byggnader eller andra objekt, som kan reflektera ljudet saknas, kan en
ljudnivå på 55 dB(A) uppmätas på ett maximalt avstånd om cirka 600 meter från spårmitt då
ett höghastighetståg trafikerar järnvägen i 320 km/timme vilket är aktuellt för höghastighetståg
i förbifarten. För bibanan i rosa korridor är utgångspunkten, liksom för gul korridor som finns
beskriven i kapitel 7.4 i tidigare MKB, att den maximala hastigheten genom Borås är 100 km/
timme.
Redovisade bullernivåer utgör endast en grund för att kunna göra relativa jämförelse med samtliga
de korridoralternativ som tagits fram inom lokaliseringsutredningen, inkluderat rosa korridor.
Bullerberäkningar för rosa korridor har utförts för ett så kallat sämsta alternativ där järnvägen
är placerad i ett markplansläge och i en sträckning som antas komma att beröra flest antal
bostadsfastigheter. Beräkningarna har i övrigt utförts utifrån de förutsättningar som redovisat i
tidigare MKB.
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11.5.1 Buller

Bilaga 2 till tidigare MKB, PM Buller, kommer att uppdateras utifrån beräkningarna för rosa
korridor.

Påverkan, effekt och konsekvens
Beräkningar av buller har skett utifrån en fiktiv järnvägssträckning inom korridoren. Denna utgör
endast underlag för beräkningarna av ljudnivåer och är inte en planerad spårlinje. Konsekvenserna
utifrån buller beskrivs utifrån hela korridoren och inte enbart utifrån beräkningslinjen. Det
beräknade alternativet följer, inom delen för bibanan, Viskadalsbanan och vidare längs med Kust
till kustbanan söder om S:ta Birgittas griftegård, vidare i markplan norr om bostadsområdet
Hedvigsborg, för att sedan ansluta till förbifarten i markplan öster om Hedvigsborg. Förbifarten
inom rosa korridor ligger i stort sett inom tidigare redovisad ljusblå och mörkblå korridor.
Beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer har utförts och inkluderar inte de bostadshus
som bedöms komma att inlösas som en följd av skyddsavstånd till järnvägen.
Effekterna av en ökad bullerpåverkan blir att bostadshusen vid Rysshagen och Funningen, sydväst
om Borås, kan komma att utsättas för nivåer över 55 dB(A).
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I Borås kommer delar av stadsdelarna Regementet, Göta, bostadskvarteret Sardellen, Rödingen,
Piggvaren och Petersberg samt Hedvigsborg att kunna utsättas för nivåer över 55 dB(A). De
bostadshus som hamnar nära järnvägen kan även få nivåer upp till 60 dB(A). Dessa stadsdelar
berörs redan idag av buller från befintliga vägar och järnvägar, det vill säga Viskadalsbanan, väg
40 och Kust till kustbanan samt väg 41. En ny järnväg skulle medföra ett tillskott till den totala
bullersituationen.
Inom korridorens södra delar för förbifarten finns endast spridd bostadsbebyggelse. En etablering
av järnvägen i markplan eller ovan mark inom dessa delar kommer visserligen innebära ett tillskott
av buller men generellt bedöms inte de ekvivalenta eller maximala ljudnivåerna överskrida de
riktvärden som finns.
Korridoren passerar således områden med tät bostadsbebyggelse, lokaler för undervisning samt
andra känsliga verksamheter vilket ger en hög känslighet. Konsekvenserna i form av försämrad
boendemiljö bedöms bli måttliga till stora.

Åtgärder
Bullerberäkningarna visar att omfattande bullerskyddsåtgärder kommer att krävas. Åtgärderna
kan vara i form av krav på fastighetens utformning, som fasad, fönster och planlösning, men även
åtgärder i form av bullerskärmar och bullervallar. Åtgärden kan placeras i anslutning till källan, i
detta fall järnvägen, alternativt vid mottagaren. Generellt har en åtgärd bättre effekt vid källan än
vid mottagaren.
I nästa planskede får bullerberäkningar genomföras på en sådan nivå att åtgärder kan
dimensioneras.

Buller
Rosa
I Borås finns tät bostadsbebyggelse med ett
stort antal bosatta. Sträckan inom korridoren
har getts hög känslighet.
Effekten av järnvägen bedöms bli stor på grund
av antalet bostadshus som bedöms få nivåer
över 55 dBA vid fasad (cirka 300 stycken).
Konsekvenserna blir därmed måttliga-stora.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur11.5.1.2. Samlad bedömning av rosa korridor för buller.

42

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Stora
konsekvenser

Förutsättningar

Förutsättningarna och risken för störningar från vibrationer samt konsekvenser utifrån detta finns
beskrivet i kapitel 11.5.2 i tidigare MKB.
Vibrationer är svängningar i marken och när ett tåg trafikerar spåret uppstår vibrationer i
banvallen som sprids vidare i marken. Vibrationerna beror på typ av trafik och hastighet, samt
banvallens och omgivande marks egenskaper. Vibrationer kan även ge upphov till stomljud i
byggnader nära järnvägen.
För bibanan inom rosa korridor har utgångspunkten varit, liksom för gul korridor, 100 km/timme.
Hastigheten för höghastighetstågen i förbifarten är antagen till 320 km/timme.

Påverkan, effekt och konsekvens
Bedömningen av påverkan från vibrationer har gjorts utifrån samma underlag som använts för
beräkning av buller samt utifrån de förutsättningar, bland annat vibrationsdämpande åtgärder,
som beskrivs i tidigare MKB och dess bilaga 3, PM Vibrationer och stomljud.
Närliggande bostadshus och boende kan påverkas utifrån vibrationer när tåg passerar. Genomförda
beräkningar visar på att villor är mer utsatta för påverkan från vibrationsstörningar än
flerbostadshus. När ett regionaltåg passerar beräknas flerbostadshus upp till 11 meter från spårmitt
kunna utsättas för vibrationer över 0,4 mm/sek. Bostadshus inom detta avstånd från spåret har
förutsätts vara inlösta utifrån skyddsavstånd till järnvägen. När ett höghastighetståg passerar
beräknas villor på ett avstånd upp till 18 meter från spårmitt utsättas för vibrationer över 0,4 mm/
sek. Även bostadshus inom detta avstånd från spåret har förutsätts vara inlösta. I PM:et redovisas
ett kritiskt avstånd på cirka 15 meter för höghastighetståg vid en hastighet av 100 km/timme. När
ett regionaltåg passerar beräknas villor på ett avstånd upp till 27 meter från spårmitt utsättas för
vibrationer över 0,4 mm/sek.
Effekterna av vibrationer kan bland annat vara sömn- och koncentrationssvårigheter och allmän
trötthet. Vibrationer kan även påverka byggnader så att skador uppkommer. Vibrationer kan ha en
accelererande effekt på byggnadernas åldrande.
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11.5.2 Vibrationer

Inom korridoren bedöms 10 till 15 byggnader, främst flerbostadshus, behöva åtgärder för att
förhindra nivåer av vibrationer över riktvärdena.

Åtgärder
De byggnader som ligger inom det kritiska avståndet på 15 meter förutsätts vara inlösta
(Konsekvenserna för inlösen av byggnader finns beskrivet under avsnitt 11.5). För övriga bostäder
förutsätts vibrationsdämpande åtgärder vidtas så att Trafikverkets riktvärden för vibrationer kan
innehållas, det vill säga 0,4 mm/s. Åtgärderna kan bestå av stabilisering av banvallen och dess
underbyggnad samt vibrationsisolering av banan.
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Vibrationer
Rosa
Korridoren omfattar områden med tät
bostadsbebyggelse, där flera av bostadshusen
i de södra delarna av Borås består av
flerfamiljhus, vilket ger en hög känslighet.
Efter vidtagna åtgärder kommer inga
bostadshus att överskrida riktvärdet på 0,4
mm/s, vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed måttliga.
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.5.2.2. Samlad bedömning av rosa korridor för vibrationer.
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Förutsättningar

Förutsättningarna för stomljud finns beskrivet i kapitel 11.5.3 i tidigare MKB. Där har beräkningar
av utbredning av stomljud runt spåret genomförts med hänsyn till höghastighetståg och
regionaltåg, villor och flerbostadshus, olika hastigheter och fixerat spår, kombinerat med olika
geologiska förutsättningar. Vidare har antagits att åtgärder vidtas så att inga byggnader kommer att
utsättas för stomljud över de riktlinjer som redovisats i tidigare MKB och som bland annat anger en
nivå på 30 dBA för bostadshus.
Resultaten från tidigare beräkningar antas kunna användas även för rosa korridor.

Påverkan, effekt och konsekvens
Stomljud uppstår genom att vibrationer sprids genom marken till närliggande byggnader och sätter
konstruktionen i svängning som i sin tur avger ett lågfrekvent ljud.
Resultatet redovisar om villor eller flerbostadshus kan antas utsättas för och påverkas av stomljud
över 30 dB samt specifika överskrivelser mot 1/3 oktav-värden i intervallet från 31,5 till 200 Hz på
10, 15 och 20 meters avstånd från spåret. Flerbostadshus beräknas inte utsättas för några nivåer
över riktvärdena vare sig då regionaltåg eller höghastighetståg passerar. Villor beräknas inte
utsättas för några nivåer över riktvärdena då höghastighetståg passerar. När ett lokaltåg passerar
beräknas villor på ett avstånd mindre än 20 meter från spårmitt kunna utsättas för nivåer över
riktvärdena. Detta innebär att samtliga byggnader som kan komma att utsättas för stomljud över
riktlinjerna också är utsatta för vibrationsnivåer över riktlinjerna.
Av resultaten kan konstateras att villor är mer utsatta för störningar i form av stomljud än
flerbostadshus. Vidare genererar tågtypen avsedd för regionaltåg högre stomljud än tågtypen
avsedd för höghastighetståg vid samma hastighet. För båda fallen ökar sedan stomljudssnivån med
ökad hastighet. Slutligen är stomljudets fortplantning beroende av de geologiska förutsättningarna.
Effekterna av stomljud kan exempelvis vara koncentrationssvårigheter, stress och sömnstörningar.
Rosa korridor omfattar områden med tät bostadsbebyggelse, vilket ger en hög känslighet. Antalet
byggnader där åtgärder krävs har översiktligt beräknats till cirka 10 till 15 byggnader, både en- och
flerfamiljshus. Efter vidtagna åtgärder antas inga bostadshus överskrida de riktlinjer som antas för
projektet, vilket ger en liten effekt. Konsekvenserna blir därmed måttliga.
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11.5.3 Stomljud

Åtgärder
De bullerdämpande och vibrationsdämpande åtgärder som vidtas förutsätts även ha en dämpande
effekt på stomljud.
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Stomljud
Rosa
Korridoren omfattar områden med tät
bostadsbebyggelse, vilket ger en hög känslighet.
Efter vidtagna åtgärder kommer inga
bostadshus att överskrida riktlinjer för
stomljud, vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed måttliga.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.5.3.1. Samlad bedömning av rosa korridor för stomljud.
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Förutsättningar

Förutsättningarna för området och hur bedömningar kring påverkan, effekt och konsekvens
genomförts finns beskrivet i kapitel 11.5.4 i tidigare MKB.
Inom rosa korridor finns nattlig permanent utomhusbelysning i Borås samt några av de mindre
samhällena. Väg 41 är belyst från Borås, ner till den punkt där väg 27 och väg 41 korsas. I övrigt
bedöms större delen av rosa korridor vara sparsamt belyst.

Påverkan, effekt och konsekvens
Tågen som trafikerar höghastighetsjärnvägen kommer att ge effekter i form av rörlig belysning
i närhet av spåret. Delar av själva järnvägsanläggningen som stationsområde och vissa
växelområden, till exempel i anslutning till förbifarten, kommer att vara permanent upplyst.
Både den rörliga och den permanenta belysningen kommer att märkas mest i de områden som
idag saknar denna typ av belysning. Antalet bostadshus som antas påverkas av såväl rörligt som
permanent ljus utanför Borås centrum bedöms som relativt litet. Störningen kan ge upphov till
sömnstörningar.
Passagen genom Borås centrum bedöms ge små effekter och konsekvensen för boende, utifrån
ljusstörningar från en ny järnväg genom staden, bedöms bli liten och inte märkbart skilja sig från
dagens situation. För boende inom områden som idag är sparsamt belysta kommer effekten och
konsekvenserna bli större.
En förbifart i tunnel är därför att föredra jämfört med en förbifart i markplan då det gäller risk för
påverkan från störande ljus i områden som idag är sparsamt belysta.
Sammantaget bedöms rosa korridor medföra små-måttliga negativa konsekvenser med avseende
på ljusstörningar.

Åtgärder
Vid det platser där ljusstörningar kan vålla problem bör en utredning utföras för att se om åtgärder
så som avskärmning av ljuset kan behöva vidtas.
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11.5.4 Ljusstörningar
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Ljusstörningar
Rosa
Korridoren passerar områden med
bostadsbebyggelse med stor del permanent och
rörlig belysning, vilket ger en låg känslighet.
Väster och öster om Borås passeras områden
där permanent belysning i huvudsak saknas.
Den sammanvägda bedömningen ger måttlig
känslighet.
Ett fåtal boende påverkas inom korridoren,
vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed små-måttliga.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.5.4.1. Samlad bedömning av rosa korridor för ljusstörningar.
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Förutsättningar

Med barriärer avses i detta avsnitt fysiska hinder som hindrar människors fria rörlighet i skog och
mark, eller inom stadsmiljöer, samt visuella barriärer. Barriärerna utgörs exempelvis av stora vägar,
järnvägar eller vattendrag där möjligheterna till passager är små. Bland annat utgör väg 40 och
Viskadalsbanan befintliga barriärer i området. Barriärer för vilt och markanvändning som jordbruk
redovisas inom avsnitten 11.2 Naturmiljö, 11.7.2 Jakt och fiske samt 11.7.3 Jord- och skogsbruk.

Påverkan, effekt och konsekvens
En järnväg i eller ovan markplan inom rosa korridor skulle komma att innebära en ny barriär
eller förstärkningar av redan befintliga barriärer. Effekten av tillkommande barriärer i relativt
orörda områden, som längst i väster eller utmed en förbifart i markplan, blir att tillgängligheten
till områdena för människor försvåras vilket kan leda till negativa konsekvenser för rekreation och
friluftsliv inom området. Det är viktigt att tillgängligheten tillgodoses och att de markområden som
kan komma att hamna mellan ny och befintlig barriär inte blir så små eller otillgängliga att de blir
en del i barriären och inte kan nyttjas.
Väster om Borås kan järnvägen komma att lokaliseras i markplan öster om Pickesjön. Detta
skulle försvåra tillgängligheten till sjön och de rekreativa värden som finns runtom. I de centrala
delarna av Borås kommer en järnväg i eller ovan markplan att förstärka den tydliga barriär som
väg 40, Kust till kustbanan eller väg 41 utgör. Korridoren passerar målpunkter med medelstor
nyttjandegrad framför allt i Borås tätort, vilket ger en måttlig känslighet. En järnväg i markplan
skulle kraftigt kunna försämra tillgängligheten till dessa målpunkter, vilket ger en stor effekt. För
tillgängligheten förutsätts att trygga passager tvärs järnvägen tillgodoses för närboende.
En förbifart i tunnel är att föredra sett utifrån ett barriärperspektiv.
Sammantaget bedöms konsekvenserna utifrån ett barriärperspektiv som måttliga-stora för rosa
korridor.

Åtgärder
För att säkerställa tillgängligheten förutsätts att planskilda passager anordnas och att åtgärder
vidtas för att minimera de visuella barriärerna. Det kan till exempel röra sig om anpassningar
utifrån befintlig topografi.
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Barriärer och tillgänglighet
Rosa
Korridoren passerar målpunkter med
medelstor nyttjandegrad framför allt i Borås
tätort samt väster om Borås, vilket ger en
måttlig känslighet.
En järnväg i markplan skulle kraftigt kunna
försämra tillgängligheten till dessa målpunkter,
vilket ger en stor effekt.
Dessutom riskeras nya barriärer, vid en
markförlagd järnväg, i området intill och öster
om Pickesjön vilket får effekter för bland annat
rekreation samt förstärkning av de barriärer
som Viskadalsbanan, väg 41 samt Kust till
kustbanan utgör.
Konsekvenserna blir därmed måttliga-stora.
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.5.5.1. Samlad bedömning av rosa korridor för barriärer och tillgänglighet.
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konsekvenser

Förutsättningar, påverkan effekt och konsekvens

Förutsättningar, påverkan, effekt och konsekvens utifrån risk och säkerhet finns beskrivet i tidigare
MKB.
Bibana och stationsläge i markplan innebär en stor barriär i staden. Detta bedöms påverka
risken för olaga intrång i spårområdet och spårspring för att korsa barriären. Åtgärder i form av
passagemöjligheter för gång- och cykeltrafik, hinder och övervakning kommer att erfordras men
bedöms inte helt kunna kompensera för de ökade riskerna. Sammantaget bedöms detta påverka
uppfyllande av säkerhetsmål för tredje man, dock i mindre omfattning än med ett centrumnära
stationsläge till följd av att färre personer bedöms röra sig i södra delen av tätorten än i centrum.
Bibana ovan markplan och station i upphöjt läge innebär en mindre barriäreffekt än förläggning i
markplan men åtkomst för räddningstjänst försvåras.
Förbifart söder om Borås tätort i markplan bedöms ge mindre barriäreffekt än passage av
höghastighetståg genom centrala Borås. Om förbifarten utformas ovan markplan minskar
barriäreffekten ytterligare men åtkomst för räddningstjänsten försvåras. Förbifart i djup
bergtunnel kommer att medföra en komplex installation för att säkerställa utrymning, insats
från räddningstjänsten och åtkomst för service. Förbifart i tunnel bedöms ändå kunna påverka
uppfyllande av säkerhetsmålen avseende räddningstjänstens insatsmöjligheter negativt.

Åtgärder
Generella åtgärder finns beskrivet i tidigare MKB.
En station i markplan i södra delen av Borås tätort kommer att ställa särskilda krav avseende
passagemöjligheter, stängsling och övervakning för att ge förutsättningar för en hög personsäkerhet
för tredje man.
Förbifart i djup bergtunnel kommer att ställa särskilda krav gällande utrymning och åtkomst
för att ge förutsättningar för en god säkerhet för resenärer i tåg och för räddningstjänstens
insatsmöjligheter.
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Riskinventering
Rosa
Hög känslighet avseende tredje man, resenärer
och räddningstjänst på grund av passerande
tåg genom centrala delar av staden och vid
förläggning av förbifart i djup bergtunnel.
Låg till måttlig känslighet avseende övriga
säkerhetsmål.
Liten till måttlig effekt avseende risker för
tredje man, resenärer och räddningstjänst
eftersom dessa i viss utsträckning kan hanteras
genom tekniska åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed måttliga.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.5.6.1. Samlad bedömning av rosa korridor för riskinventering.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Stora
konsekvenser

Förutsättningar

Elektriska och magnetiska fält uppstår kring elektrisk utrustning, maskiner och anläggningar. Det
gemensamma namnet för dessa fält är elektromagnetiska fält (EMF). Förutsättningar, påverkan,
effekt och konsekvens utifrån EMF finns beskrivet i tidigare MKB.

Påverkan, effekt och konsekvens
Några beräkningar av elektromagnetiska fält har inte genomförts då det finns många osäkra
variabler i en lokaliseringsutredning att beräkningarna ger mycket lite i detta skede. För såväl
rosa korridor som tidigare utredda korridorer bedöms bostadshus, som riskerar att utsättas
för magnetfält som starkt avviker från det normala, komma att bli föremål för inlösen av andra
anledningar. Exponering för elektromagnetiska fält anses därmed inte vara alternativskiljande som
enskild faktor och någon sammanvägd konsekvensbedömning görs inte.
I nästa skede bör beräkningar genomföras, se tidigare MKB.
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11.5.7 Elektromagnetiska fält
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11.5.8 Luftkvalitet
Förutsättningar

För förutsättningar hänvisas till avsnitt 11.5.8 i tidigare MKB och avser uppfyllelse av
miljökvalitetsnormer (MKN) för luft.
Tåg bedöms ur luftkvalitetssynpunkt som ett bra transportmedel och tågtrafikens utsläpp till
luft består enbart av partiklar som kommer från slitage av hjul och räls samt från nedbrytning av
ballastmaterial i banvallen.

Påverkan, effekt och konsekvens
På sträckan mellan Viared och regementet bedöms halten luftföroreningar till följd av järnvägen bli
i stort sett oförändrade jämfört med i dag.
Ett relativt centrumnära stationsläge ger goda förutsättningar för ett ökat resande med tåg, vilket
skulle kunna resultera i ett överförande från pendling med bil och buss till järnväg. Det är i
detta skede svårt att bedöma påverkan på luftkvaliteten. Ett centrumnära stationsläge ger goda
förutsättningar för att nå stationen till fots eller via cykel vilket är positivt sett utifrån luftkvalitet.
Om anslutningen av resenärerna till tåget däremot sker genom en ökad biltrafik skulle detta kunna
få till effekt att luftkvaliteten blir försämrad jämfört med dagsläget.
Tågtrafiken skulle lokalt kunna ge upphov till ökade halter partiklar i anslutning till järnvägen och
stationsläget jämfört med dagsläget. Bullerskydd kan begränsa spridningen av partiklar. Detta är
dock beroende av skärmarnas utformning, där längd och höjd avgör begränsningen av spridningen.
I tunnlar sker en kontinuerlig tillförsel och ansamling av partiklar samtidigt som det inte sker
någon borttvättning via nederbörd. Därför kan förhöjda halter av partiklar förekomma i anslutning
till tunnelmynningar i samband med att luft pressas ut ur tunneln och för med sig de partiklar som
ansamlats inom tunneldelen.
Förbifarten inom rosa korridor passerar genom relativt oexploaterade områden med låga halter
av luftföroreningar. Förbifart i tunnel eller i markplan bedöms inte vara alternativskiljande sett
utifrån utsläpp till luft.
Överföring av resenärer från bil och buss till tåg bedöms som helhet ge en positiv effekt på
luftkvaliteten. Rosa korridor passerar områden med tät bostadsbebyggelse söder om Viared, norr
om Västersjön, samt i de södra delarna av Borås tätort, vilket ger hög känslighet. Korridoren
förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för luftkvaliteten som helhet inom korridoren,
vilket innebär att inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Lokalt kan dock partiklar
från järnvägen och utsläpp av kväveoxider med mera från en ökad biltrafik vid inpendling
till tågstationen bidra till att luftkvaliteten försämras. Det är därför viktigt att säkerställa att
tågstationen enkelt kan nås på annat sätt än med bil. Sammantaget bedöms järnvägen ge en liten
till måttlig effekt och som helhet medföra måttliga negativa konsekvenser för luftkvaliteten.

Åtgärder
I nästa skede bör detaljstudier av partikelspridning och skärmar samt vid tunnelmynningar
genomföras för att säkerställa att dessa utformas på ett sådant sätt att spridningen av partiklar till
omgivningsluften minimeras. Vidare bör möjligheterna för anslutning till stationen till fots, cykel
och annan kollektivtrafik utredas för att säkerställa en god luftkvalitet. Dessutom bör kontroller
utifrån MKN genomföras för att kunna bedöma behovet av skyddsåtgärder.
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Rosa
Korridoren passerar områden med tät
bostadsbebyggelse, vilket ger hög känslighet.
Inga halter av luftföroreningar bedöms
överstiga dagens värde till följd av
järnvägen, vilket ger en liten effekt.
Konsekvenserna blir därmed måttliga.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Figur 11.5.7.1. Samlad bedömning av rosa korridor för luftkvalitet.
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11.6 Förorenade områden
Förutsättningar
För förutsättningar hänvisas till avsnitt 11.6 i tidigare MKB. För karta över rosa korridor med
förorenade områden markerade hänvisas till figur 6 i avsnitt 17, Översiktskartor.
Med förorenade områden avses områden där mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller
byggnader är förorenade, eller misstänks vara förorenade, av något miljö- eller hälsoskadligt ämne
eller förening och där halterna av ämnet eller föreningen är så höga att de kan innebära en risk för
miljön och människors hälsa. Orsaken till föroreningarna kan oftast kopplas till tidigare industrier
eller liknande verksamhet.
Miljöbalkens hänsynsregler innebär att en byggnation av en anläggning att anläggandet inte får
orsaka spridning eller utspädning av föroreningar som finns i området. Det innebär att förorenade
område som kommer att beröras av den nya järnvägen behöver saneras, helt eller delvis i samband
med byggnationen.
Ur ett samhällsperspektiv är det positivt att förorenade områden saneras då risken för exponering
för och spridning av föroreningar minskar samt att sanerade områden kan nyttjas istället för att
ny jungfrulig mark tas i anspråk för ny exploatering. För projektet är dock behovet av sanering
negativt då saneringar oftast är kostsamma.
Inom rosa korridor utfyllda områden, bland annat vid Viareds flygplats och längs med
Viskan. Längs med Viskan och centralt i Borås finns också områden där det tidigare bedrivits
textilindustrier, garverier, kemtvättar och oljedepåer.
I nedanstående text hänvisas till ovanstående karta för orientering av, med nummer, angivna
områden.

Påverkan, effekt och konsekvens
Den södra delen av Borås Flygplats, område 15, ligger i den norra delen av korridorens västra del.
Det finns uppgifter om att området är uppfyllt. Det är oklart vad fyllnadsmassorna består av. I
dagsläget bedöms fyllnadsmassorna inte utgöra något hot för den omgivande miljön. Områdets
känslighet bedöms som låg. Vid en passage i tunnel bedöms sanering inte behövas. Vid en passage
i markplan kommer sannolikt fyllnadsmassor att få tas om hand. Mängden massor skulle sannolikt
göra detta till ett dyrt alternativ.
Område 7 och 8 ligger inom korridoren och i dessa områden har det funnits en oljedepå, grafiskoch textilindustri, drivmedelshantering med mera. Den stora mängden olika verksamheter skulle
innebära att områdena bedöms ha en måttlig känslighet. Närheten till Ramnasjön gör dock att
områdenas känslighet istället bedöms som hög. Föroreningssituationen innebär att kostnaderna
bedöms bli måttliga till följd av mängden massor.
Den norra delen av område 5, Göta, och hela område 2, Druvefors ligger inom korridoren. Vid Göta
har det legat kemtvätt, garveri och metallindustri med mera. Vid Druvefors har det funnits textiloch metallindustri och klorerade lösningsmedel har hanterats här. Viskan rinner förbi samt genom
områdena. Områdena är delvis outredda och områdenas känslighet bedöms därmed som hög av
försiktighetsskäl. Osäkerheter i föroreningssituationen gör att åtgärderna kan medföra måttliga
kostnader.
Halva område 3 vid Bergsäter ligger inom korridoren. I Länsstyrelsens kartläggning nämns
verksamheter som kemtvätt, grafisk industri och textilindustri med mera. I delområdet finns
MIFO-objekt som har den högsta riskklassningen, riskklass 1. Informationsunderlag för området är
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I område 10 har det bedrivits kemtvätt och drivmedel har hanterats. Den stora mängden olika
verksamheter, kemtvättar samt närheten till Lillån gör att området bedöms ha hög känslighet.
Schaktsanering bedöms vara den mest sannolika behandlingsmetoden. Det kan finnas möjlighet
till att installera utrustning för att möjliggöra behandling av den eventuellt förorenade marken på
plats. Kostnaderna för en sanering bedöms som hög.
Hela område 11 vid Hedvigsborg ligger inom korridoren. Här har kemtvätt och grafisk industri
bedrivits. Området ligger nära Lillån och bedöms ha måttlig känslighet. Schaktsanering bedöms
vara den mest sannolika behandlingsmetoden. Det kan finnas möjlighet till att installera utrustning
för att möjliggöra behandling av den eventuellt förorenade marken på plats. Osäkerheter i
föroreningssituationen gör att bedömningen är att kostnaderna kan bli måttliga.
Merparten av området 12, norr om Hedvigsborg berörs av korridoren. Närheten till Lillån
och Kransån innebär att området har hög känslighet. Här har bedrivits bilvårdsanläggning,
drivmedelshantering, tungmetallgjuterier och verkstadsindustri med klorerade lösningsmedel.
Den stora mängden olika verksamheter samt hanteringen av klorerade lösningsmedel gör
att området bedöms ha måttlig känslighet. Schaktsanering bedöms vara den mest sannolika
behandlingsmetoden.
Det kan finnas möjlighet till att installera utrustning för att möjliggöra behandling av den eventuellt
förorenade marken på plats. Osäkerheter i föroreningssituationen medför att bedömningen är att
åtgärderna kan medföra måttliga kostnader.
Förbifarten i rosa korridor passerar område 1 vid Djupasjön där det finns en skjutbana. Normalt
sett är bly hårt bundet till jordpartiklar, varför området bedöms ha låg känslighet. Schaktsanering
är den vanligaste saneringsmetoden för skjutvallar. Eventuellt kan utsortering av projektilskrot ske.
Kostnaderna för en sanering bedöms som små. Vid Djupasjön tangeras även den nordligaste delen
av område 13, Viskan norr om Guttansjön. Här misstänks sediment och närliggande mark vara
förorenade med olja, krom och andra tungmetaller.
Korridoren omfattar merparten av område 25, Gässlösa deponi. Mängden massor i deponin
uppskattas mycket grovt till cirka 1 600 000 m³. Överytan är täckt och deponin producerar trots
detta en viss mängd lakvatten. Deponin är försedd med luftningsrör, vilket även indikerar att
deponin genererar viss mängd gas. I dagsläget finns ingen akut känslighet i omgivningen. Deponin
bedöms därmed ha låg känslighet. Eftersom deponin sträcker sig över merparten av korridoren
skulle järnvägen med stor sannolikhet behöver skära igenom deponin och delar av deponins
massor avlägsnas. Åtgärder för att rena vatten och andra åtgärder kommer sannolikt behövas. Det
finns utrymme att skapa ett bättre markutnyttjande än idag genom klok exploatering av marken
som deponin utgör. Det går även att försämra möjligheterna för framtida markanvändning genom
att endast göra vad som för anläggningen tekniskt krävs. Saneringskostnaderna för en järnväg i
korridoren skulle kunna uppgå till över 10 miljoner kronor, vilket ger en stor effekt.
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knapphändigt, vilket gör att omfattningen av eventuella föroreningar har potential att variera från
ingen alls till stor. Områdets känslighet bedöms till måttlig. Sannolikt medför den höga riskklassen
och komplicerade problembilden att åtgärderna innebär en stor kostnad för projektet.

I område 20 vid Gånghester har ytbehandling av trä utan doppning genomförts. Här finns även
en oljedepå och verkstad med mera. Sannolikheten för att verksamheterna utgör eller har utgjort
källa till stora föroreningar bedöms som liten. Närheten till Lillån innebär att området har hög
känslighet. Schaktsanering bedöms mest sannolik. Sannolikt är det ytligt liggande föroreningar
som behöver omhändertas. Mängden massor som eventuellt behöver föras bort bedöms som liten.
Kostnaderna bedöms dock som måttliga på grund av närheten till Lillån.
Sammantaget bedöms rosa korridor innebära stora negativa konsekvenser.
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Åtgärder
För att mildra konsekvenserna i rosa korridor bör järnvägen förläggas på bro i stor utsträckning.
Hanteringen av förorenade massor minskar något vid detta alternativ och risken för att sprida
föroreningar minskar.
Förbi Gässlösa deponi bör järnvägen passeras i tunnel alternativt så långt norrut som möjligt inom
korridoren. Detta för att minska ingreppet i deponin och hantering av förorenade massor.

Förorenade områden
Rosa
Korridoren passerar flera förorenade objekt
utmed vattendrag och Gässlösa deponi, vilket
kan innebära hög risk för spridningar av
föroreningar. Känsligheten bedöms som hög.
Saneringskostnaderna bedöms som höga vilket
ger stor effekt.
Konsekvenserna blir därmed stora.
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.6.1. Samlad bedömning av rosa korridor för förorenade områden.
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För karta över rosa korridor med naturresurser markerade hänvisas till figur 7 i avsnitt 17,
Översiktskartor.

11.7.1 Yt- och grundvatten
Förutsättningar
Förutsättningar för yt- och grundvatten inom utredningsområdet finns beskrivet i avsnitt 11.7.1 i
tidigare MKB. Enligt miljöbalken 3:e kap 8§ ska områden som är särskilt lämpliga för exempelvis
vattenförsörjning så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten
eller utnyttjande av dessa.
Rosa korridor berör Viskan, Lillån, Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken samt ett
grundvattenmagasin i anslutning till Viskan. Såväl ytvattnen som grundvattenmagasinet
omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Grundvattenmagasinet utnyttjas inte idag för uttag
av grundvatten men skulle kunna utgöra en framtida resurs. På grund av de många förorenade
områdena i Borås är dock sannolikheten att staden vill nyttja magasinet som dricksvattentäkt som
liten.

Påverkan, effekt och konsekvens
Järnvägen kommer att gå såväl i eller ovan markplan som i skärning och i tunnel. Samtliga
byggsätt påverkar grund- och ytvattnet på olika sätt. Tunnlar och skärningar kan få effekten av
grundvattensänkningar vilket kan ge konsekvenser i form av som sättningar i byggnader och
minskade möjligheter för grundvattenuttag. Byggnation av järnväg i eller över vattendrag riskerar
att påverka ytvattnet negativt, speciellt under byggtiden vilket kan leda till negativa konsekvenser
för främst djurlivet i vattendraget. Järnvägens passage av Gässlösa deponi kan påverka yt- och
grundvattenkvaliteten negativt.
Grundvattenmagasinet i centrala Borås ges ett lågt värde utifrån föroreningsrisken. Järnvägen
bedöms ge en måttlig effekt på yt- och grundvattenresurserna. Sammantaget bedöms
konsekvenserna som små-måttliga negativa konsekvenser med avseende på yt- och grundvatten.

Åtgärder
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11.7 Naturresurser

Där järnvägen passerar sjöar och vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormer, förutsätts detta
ske på ett sådant sätt att järnvägen inte försvårar att normen kan uppfyllas. Detsamma gäller där
grundvattenmagasin, som omfattas av miljökvalitetsnormer, passeras.
För ytvattenförekomsten är en förbifart i tunnel att föredra då en sådan inte medför några intrång i
vattendrag och sjöar. Dock kan eventuell påverkan på grundvatten ske istället.
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Yt- och grundvatten
Rosa
Korridoren omfattar ett grundvattenmagasin
vid Borås. På grund av de många förorenade
områden som finns i Borås är dock
sannolikheten att staden vill nyttja magasinet
som dricksvattentäkt liten och magasinet ges
därmed lågt värde.
Risk för grundvattensänkning och påverkan på
kvalitet kan förekomma vid tunnelmynning och
skärningar. Järnvägens passage av Gässlösa
deponi kan påverkan omgivningens yt- och
grundvattenkvalitet negativt. Järnvägen
bedöms därmed ge måttlig effekt.
Konsekvenserna blir därmed små-måttliga.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.7.1.1. Samlad bedömning av rosa korridor för yt- och grundvatten.
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Stora
konsekvenser

Förutsättningar

Förutsättningar, påverkan, effekt och konsekvenser för berg, grus och sand redovisas i avsnitt 11.7.2
i tidigare MKB.
I enlighet med vad som anges under avsnitt 11.7.1 ska mark- och vattenområden som innehåller
värdefulla ämnen eller material så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra utvinningen av dessa. Inom utredningsområdet finns inga sand- eller grustäkter, dock
flera grusförekomster.
Rosa korridor omfattar grusförekomster längs Viskan och Lillån, grusförekomsterna vid Flymader
och Sjömaden, nordost om Stora Transåssjön, och de södra delarna av grusförekomsten vid
Gånghester.

Påverkan, effekt och konsekvens
En förbifart i tunnel innebär att stora mängder bergmassor måste tas om hand. Under
förutsättning att dessa kan omhändertas och utnyttjas inom projektet medför ett tunnelalternativ
positiva effekter då användningen av andra material som till exempel naturgrus eller material från
bergtäkter kan minskas vilket leder till god resurshushållning.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för grusförekomsterna inom rosa korridor som små.

Åtgärder
Korridoren bedöms få små eller inga negativa konsekvenser för berg, grus och sand. Ytterligare
åtgärder bedöms därför inte relevanta.

Berg, grus och sand
Rosa
Korridoren passerar grusförekomster med lågt
naturresursvärde, vilket ger ett lågt värde.
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11.7.2 Berg, grus och sand

Järnvägen bedöms kunna påverka
naturresursen till viss del, vilket ger en liten
effekt.
Konsekvenserna blir därmed små.
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Figur 11.7.2.1. Samlad bedömning av rosa korridor för berg, grus och sand.
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11.7.3 Jakt och fiske
Förutsättningar

För förutsättningar hänvisas till avsnitt 11.7.3 i tidigare MKB.
Flera av sjöarna inom utredningsområdet utgör sjöar för fritidsfiske. Borås Stad arrenderar ut cirka
10 000 hektar mark för jakt och tillgången till vilt är god inom kommunen. Korridoren passerar
områden som bedöms ha ett högt värde för jakt och fiske.
I den västra delen av rosa korridor finns områden med höga flöden av vilt. I östra delen av
korridoren skulle järnvägen komma att fragmentera landskapet vilket skulle kunna påverka
reproduktionen.

Påverkan, effekt och konsekvens
Jakt och fiske kommer att påverkas, främst på grund av bullerstörningar men även på grund av
direkta intrång som barriärer. Bullerstörningarna kan komma att påverka viltets stråk, val av plats
för födosök och plats för reproduktion. Barriärerna påverkar tillgänglighet för fritidsfiskare och
jägare samt viltstråk vilket kan leda till splittrade djurstammar och inavel. Barriärerna kan också
komma att påverka möjligheterna för födosök negativt.
En placering av järnvägen i tunnel inom delen för förbifarten skulle medföra att effekterna och
konsekvenserna för jakt och fiske blir lägre än om järnvägen placeras i markplan. Detta gäller även
för en placering av järnvägen öster om Pickesjön och beror på att såväl sttörningarna från buller
och barriäreffekter blir mindre. En järnväg förbi de större sjöarna och markområdena med mest
vilt förutsätt dock kunna förläggas i eller ovan markplan. Effekten för jakt och fiske bedöms som
måttlig. Därmed bedöms konsekvenserna för för jakt och fiske som måttliga till stora.

Åtgärder
Om förbifarten går i tunnel skulle effekterna och konsekvenserna kunna bli lite lägre. Men då
sträckorna förbi de större sjöarna och markområdena med mest vilt i utkanterna av korridoren
fortfarande går i markplan eller ovan mark bedöms skillnaden i effekt och konsekvens avseende
jakt och fiske inte bli särskilt påfallande. Att placera järnvägen på bro i de allra västra och östra
delarna av korridoren skulle kunna mildra konsekvenserna. Särskilt i den västra delen där högst
andel vilt rör sig.

Jakt och fiske
Rosa
Korridoren passerar områden med god tillgång
på vilt, vilket ger ett högt värde.
Järnvägen bedöms försvåra jakt och fiske, vilket
ger en måttlig effekt.
Konsekvenserna bedöms därmed vara måttligastora.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Figur 11.7.3.1. Samlad bedömning av rosa korridor för jakt och fiske.
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Stora
konsekvenser

Förutsättningar

För förutsättningar hänvisas till avsnitt 11.7.4 i tidigare MKB.

Påverkan, effekt och konsekvens
Både väster och öster om Borås bedöms korridoren påverka skogsbruket. Detta genom
fragmentering och minskad areal, vilket skulle kunna leda till att marken blir mer svårbrukbar.
Sammantaget bedöms korridoren beröra områden med höga värden för skogsbruket. En minskad
tillgänglighet och intrång skulle medföra måttliga effekter. Korridoren bedöms därför innebära
måttliga-stora konsekvenser.

Åtgärder
En förbifart i tunnel eller på bro är att föredra då mindre områden för jord- och skogsbruk tas i
anspråk än för en markförlagd passage.

Jord - och skogsbruk
Rosa
Korridoren passerar områden med mycket god
tillgänglighet och produktion avseende framför
allt skogsmark, vilket ger ett högt värde.
Järnvägen skulle kunna påverka skogsbruket
i sådan omfattning att brukandet av marken
försvåras, vilket ger en måttlig effekt.
Konsekvenserna bedöms därmed vara måttligastora.

Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

11 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖKONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

11.7.4 Jord- och skogsbruk

Stora
konsekvenser

Figur 11.7.4.1. Samlad bedömning av rosa korridor för jakt och fiske.
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11.7.5 Klimatpåverkan utsläpp
För förutsättningar hänvisas till avsnitt 11.7.5 i tidigare MKB.
Klimatkalkyl för rosa korridor är beräknad på en total längd av korridoren på cirka 15 km.
Resultatet visar att det totala utsläppet koldioxid i byggskedet för anläggande av järnväg inom
korridoren är beräknat till cirka 110 000 ton CO2-ekvivalenter.
Det största bidraget till utsläppet är fixerat spår, med ungefär 20 %, av det totala utsläppet.
Därefter kommer järnvägsbro på betongbalk, vilket motsvarar ungefär 18 % av de totala utsläppet.
Ljusgrön korridor bedöms få måttliga negativa konsekvenser avseende klimatpåverkande utsläpp.

Klimatpåverkande utsläpp
Rosa
Totalt utsläpp om cirka 110 000 ton CO2ekvivalenter. Största bidraget är fixerat spår
och därefter anläggande av bro.
Konsekvenserna blir därmed måttliga.
Figur 11.7.5.1. Samlad bedömning av rosa korridor för klimatpåverkande utsläpp.
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Anläggande av järnväg innebär omfattande arbete med schakt, bergsprängning, bro- och
tunnelbyggnad, pålning, krossning, transporter med mera. Färdigställandet av anläggningen ska
kunna genomföras utan att övriga samhällsfunktioner påtagligt påverkas. De konsekvenser som
kan uppstå under byggskedet kan i vissa fall vara större och allvarligare än de konsekvenser som
uppkommer från driften av den färdiga anläggningen.
Påverkan, åtgärder och konsekvenser under byggtiden omfattar främst buller och vibrationer,
luftkvalitet, tillgänglighet, masshantering och även intrång och påverkan på bevarandevärden samt
arbetsmiljö och redovisas i tidigare MKB.
Påverkan, effekt och konsekvens är givetvis beroende på var och hur anläggandet sker.
Konsekvenserna för rosa korridor bedöms inte avvika från andra korridorer.
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13 Uppfyllelse av mål, miljökvalitetsnormer och allmänna hänsynsregler.
Uppfyllelse av miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål (miljömål), miljöbalkens hänsynsregler och
transportpolitiska hänsynsmål avseende miljö och hälsa finns beskrivet i tidigare MKB. Nedan sker
en sammanställning av uppfyllelsen av miljömålen för rosa korridor. För uppfyllelse av normer och
övriga mål hänvisas till tidigare MKB.
Miljömål

Rosa korridor

Begränsad klimatpåverkan

Ingen övergödning

Tåg är ett ur miljöperspektiv bra
transportmedel som resulterar i lägre
emissioner till luft i jämförelse med bil och
flyg. Götalandsbanan som helhet kommer att
innebära en överflyttning av transporter från
bil och flyg till tåg. Det resulterar i ett minskat
utsläpp av kol-, svavel- och kvävedioxid samt
kolväten. Götalandsbanan medverkar till att
målen uppfylls.

Levande sjöar och vattendrag

Innebär passager av sjöar och vattendrag.

Grundvatten av god kvalitet

Risk för sänkt grundvattennivå i områden där
tunnlar och skärningar förekommer.

Myllrande våtmarker

Passage av våtmarker, vilket innebär minskad
areal framför allt vid en järnväg i markplan.

Levande skogar

Höghastighetsjärnvägen innebär ett minskat
utsläpp av försurande ämnen, vilket i ett större
perspektiv har positiv inverkan på miljömålet.

Frisk luft
Bara naturlig försurning

De arealer produktiv skogsmark samt sumpskogar som tas i anspråk för järnvägen är i ett
helhetsperspektiv försumbart och anses inte
påverka miljömålet i stort.
Ett rikt odlingslandskap

Tar inga nationellt eller regionalt värdefulla
jordbruksmarker i anspråk

Ett rikt växt- och djurliv

Tar sumpskog, lövskog- och våtmarksområden i anspråk. Ny barriär i landskapet, framför
allt utanför Borås tätort. Passage av sjöar och
vattendrag.

Giftfri miljö

Eventuella föroreningar som kommer i konflikt med anläggningen kommer att saneras.
Punktutsläpp till följd av olyckor torde främst
kunna omfatta mindre mängder hydrauloljor
och liknande från tågen. Beroende på utformning av avvattningssystem skulle föroreningar kunna spridas vidare till omgivande
mark.

66

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Rosa korridor

Skyddande ozonskikt

Trafikverket har regler för vilka ämnen som
får byggas in i anläggningar. Ämnen som kan
skada ozonskiktet ska undvikas.

Säker strålmiljö

Innebär en ny strålningskälla inom området.
Trafikverket tillämpar försiktighetsprincipen,
vilket innebär att specifika utredningar ska
göras i kommande skeden så att exponeringen
för magnetiska fält begränsas.

God bebyggd miljö

Medverkar till att uppnå målet på ett
övergripande plan med regional utveckling,
förbättrade förbindelser samt bidrag till en god
regional och global miljö.
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Miljömål

Ytterligare en kraftig barriär i Borås tätort, med
ökade bullernivåer som följd. Påverkan på
kulturmiljöer vid passage i markplan.

Medverkar till att
målet uppfylls

Ingen inverkan på
målet

Kräver åtgärd för att
inte motverka att
målet uppfylls

Motverkar att målet
uppfylls

Figur 13.1. Rosa korridors uppfyllelse av den nationella miljökvalitetsmålen.
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14 Samlad bedömning
14.1 Nollalternativet
Nollalternativet finns beskrivet i avsnitt 14.1 i tidigare MKB.

14.2 Justering av korridorer i sydöst
Justeringarna av mörkblå, mörkgrön och röd korridor längst i öster innebär att Lindåsabäckens
naturreservat hamnar inom korridorerna. För att skapa förutsättningar för att kunna passera
Lindåsabäckens reservat har korridoren vidgats så att det är möjligt att passera reservatet, både
väster och öster om reservatet. En passage genom reservatet behöver dock inte ge upphov till någon
påtaglig negativ påverkan på de naturvärden (flodpärlmussla) som avses skyddas då ån och den
ravin ån rinner i kan passeras med bro. Vid byggnation över ån krävs särskilda åtgärder för att
säkerställa att vattendraget inte påverkas negativt.
Avseende naturreservatets rekreationsvärde kan upplevelsevärdet komma att påverkas negativt av
buller från järnvägen.
Justeringarna i sydöst av mörkblå, mörkgrön och röd korridor bedöms ge samma konsekvenser
som beskrivs för mörkblå, mörkgrön och röd korridor i tidigare MKB. Därmed ändras inga
konsekvensklasser från tidigare MKB.

14.3 Rosa korridor
För karta över rosa korridor med övergripande miljökonsekvenser markerade hänvisas till figur 2 i
avsnitt 17, Översiktskartor.

Bevarandevärden
Söder om Viared går korridoren strax norr om Kvarnsjön och omfattar de allra nordligaste delarna
av sjöarna Bolingen och Björken. Sjöarna erbjuder vackra utblickar och har höga naturvärden.
Därmed har de även värden för rekreation. Vid sjön Gasslången omfattar korridoren den samlade
bebyggelsen vid Funningen.
Merparten av korridoren för förbifarten består av naturmark som till största delen saknar
högre naturvärden. Osdals mader, en del av Osdal-Bråt, har dock högsta naturvärde. Järnvägen
förutsätts passera merparten av området på bro, alternativt i tunnel, så barriäreffekten blir
liten. Dock kommer järnvägen utgöra en tillkommande bullerkälla och ett tydligt visuellt inslag.
Bullret ger negativa konsekvenser både för naturmiljö och rekreation. Passagen görs i samma del
av naturområdet som ny väg 27 passerar, vilket innebär att området till viss del är bullerstört i
dagsläget. I övriga delar av förbifarten kan järnvägen även komma att gå i markplan eller på bank
vilket medför stora barriäreffekter. Inga utpekade kulturmiljöer berörs längs förbifarten.
Korridoren har två utgångar mot öster. Den nordliga går mellan Gånghester och Målsryd och
omfattar samlad bebyggelse söder om Gånghester. Den sydliga går söder om Målsryd och korsar
Ringsbäcken, Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken med omgivande raviner, vilka alla tre har
naturvärden. En järnväg i den sydliga utgången åt öster ger negativa konsekvenser för ett par
bäckraviner med naturvärden.
Längs bibanan kan intrång komma att ske i värdefulla kulturmiljöer, exempelvis fastigheten
Syrenen 2 samt bostadsområdena vid Göta, Kristineberg och Hedvigsberg. Vidare omfattar
korridoren S:ta Birgittas griftegård. Rosa korridor kan även innebära att all bebyggelse i
kulturområde 20 (Åkerlunds spinneri mm.) som har högsta kulturmiljövärde kan behöva rivas. Det
finns dock även en möjlighet att följa Kust till kustbanans riktning genom staden vilket innebär att
det skulle kunna undvikas.
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Hälsa
Ett mindre antal bostadshus kan komma att bli föremål för inlösen utanför Borås vid exempelvis
Hälasjön, Funningen, och Flymader. I centrala Borås kommer många bostadshus att behöva lösas
in. Kvarvarande hus kommer att få högre bullernivåer än i dagsläget, även om åtgärder förutsätts
genomföras så att riktvärdena uppnås.
Järnvägen kan komma att skapa en ny barriär söder om staden samt förstärka de barriärer i staden
som väg 40 och Kust till kustbanan utgör. Därutöver kan en barriär öster om Pickesjön komma
att skapas vilket försvårar tillgängligheten till den rekreationellt viktiga sjön. Det finns få viktiga
målpunkter i närheten av förbifarten och många viktiga målpunkter i centrala Borås.

14 SAMLAD BEDÖMNING

För bevarandevärden bedöms de samlade konsekvenserna som måttliga-stora.

Konsekvenserna för barriärer och tillgänglighet samt buller bedöms som måttliga-stora. För
övriga ämnesområden inom hälsa bedöms dock konsekvenserna som lägre och därför blir den
sammanfattande bedömningen för hälsa måttliga negativa konsekvenser.

Förorenade områden
Korridoren omfattar även ett stort antal förorenade områden, som exempelvis tidigare
verksamhetsområden. Exempelvis kommer en järnväg genom Gässlösa deponi att kräva
omfattande åtgärder för hantering av förorenade massor. En sanering kommer att medföra
kostnader för projektet, samtidigt kan det ur ett samhällsperspektiv vara positivt att nyttja mark
som redan är ianspråktagen av mänsklig aktivitet.

Naturresurser
Eftersom andelen skogsmark som tas i anspråk är relativt stor bedöms konsekvenserna för
skogsbruket som måttliga till stora. Ett viktigt viltstråk passeras vid sjön Gasslången. Det och den
totala barriäreffekten längs sträckan kan påverka tillgången på vilt och ge måttliga-stora negativa
konsekvenser för jakt. För övriga ämnesområden inom naturresurser bedöms dock konsekvenserna
som mindre och därför blir den sammanfattande bedömningen måttliga negativa konsekvenser.
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Intressen

Rosa korridor

Landskapsbild/stadsbild
Naturmiljö
Kulturmiljö
Rekreation och friluftsliv

Samlad bedömning
Bevarandevärden
Inlösen av bostadshus
Buller
Vibrationer
Stomljud
Ljusstörningar
Barriärer och tillgänglighet
Riskinventering
Luftkvalitet

Samlad bedömning
Hälsa
Yt- och grundvatten
Berg, grus och sand
Jakt och fiske
Jord- och skogsbruk
Klimatpåverkande utsläpp

Samlad bedömning
Naturresurser
Små
konsekvenser

Små-måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttliga-stora
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Figur 14.1. Tabell visandes samlad bedömning för bevarandevärden, hälsa och naturresurser för rosa korridor.
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För fortsatt arbete hänvisas till avsnitt 15 i tidigare MKB.
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Figur 1.

Översiktskarta Rosa korridor, östra delen.

Göta, Druvefors, Bergsäter
konsekvenser för boende,
kulturmiljö och stadsbild.

Kristineberg, Hedvigsborg, konsekvenser för
boende, kulturmiljö och
stadsbild.

Kristianfälts landeri och östligaste
delarna av Regementet, konsekvenser
för boende och kulturmiljö.

Pickesjön och Tränningstorpasjön, konsekvenser för
naturmiljö och rekreation.

Dammsvedjan, konsekvenser för boende.

Kvarnsjön, Bolingen,
Björken, konsekvenser för
naturmiljö och rekreation.

Rysshagen, konsekvenser
för boende.

Funningen, konsekvenser
för boende.

Gässlösa deponi,
Kräver sanering.
Osdal-Bråt, konsekvenser
för naturmiljö, rekreation och
landskapsbild.

Ringsbäcken, konsekvenser
för naturmiljö.
Rosendalsbäcken, konsekvenser
för naturmiljö.
Lindåsabäcken, konsekvenser
för naturmiljö.
Figur 2. Översiktskarta Rosa korridor med samlade
miljökonsekvenser markerade.

Figur 3. Översiktskarta Rosa korridor. 		
Naturvärdesinventering

Figur 4.

Översiktskarta Rosa korridor. Kulturarvsanalys.

Figur 5. Översiktskarta Rosa korridor. Rekreation och
friluftsliv.

Figur 6.

Översiktskarta Rosa korridor. Förorenade områden.

Figur 7.

Översiktskarta Rosa korridor. Naturresurser.
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Teckenförklaring
Utredningsområde
Rosa korridor, förbifartsjärnväg i markplan eller tunnel
Rosa korridor, förbifartsjärnväg i tunnel
0

Rosa korridor, bibana
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Område för stationsläge för
ny bibanekorridor

1

Passager genom Borås för
ny bibanekorridor

2

Grov avgränsning av
ny bibanekorridor

3

Jämförelse av restider för ljusblå, lila, gul och röd korridor
Differenser redovisar jämförelse i restid mot ljusblå korridor.
Ljusblå korridor
Bollebygd‐ Borås‐
Medel‐
Borås
Bollebygd
värde
HH‐tåg utan stopp
05:34
05:19
05:26
HH‐tåg med stopp
07:17
07:12
07:14
IR‐tåg
08:00
07:55
07:57
Regionaltåg
09:45
09:29
09:37

Lila korridor
Bollebygd‐ Borås‐
Medel‐
Borås
Bollebygd
värde
HH‐tåg utan stopp
06:12
06:14
06:13
HH‐tåg med stopp
07:42
07:50
07:46
IR‐tåg
08:30
08:38
08:34
Regionaltåg
10:15
10:11
10:13
Gul korridor
Bollebygd‐ Borås‐
Medel‐
Borås
Bollebygd
värde
05:39
05:43
HH‐tåg utan stopp
05:47
07:37
07:42
HH‐tåg med stopp
07:48
08:26
08:29
IR‐tåg
08:33
Regionaltåg
10:19
09:59
10:09
Röd korridor
Bollebygd‐ Borås‐
Medel‐
Borås
Bollebygd
värde
05:45
05:49
HH‐tåg utan stopp
05:54
08:07
07:57
HH‐tåg med stopp
07:47
08:56
08:44
IR‐tåg
08:33
10:25
Regionaltåg
10:30
10:27

4

Differens
00:47
00:32
00:37
00:36

Differens
00:17
00:28
00:32
00:32

Differens
00:23
00:43
00:47
00:50

