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Yttrande över planbesked för ny järnväg Göteborg-

Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs till dess en regering utsetts och frågan om nya stambanor är 

avgjord. 

 

Sammanfattning 

I planeringen av ny stambana mellan Göteborg och Stockholm påbörjar 

Trafikverket under 2022 arbetet med att ta fram järnvägsplaner för delsträckan 

Göteborg till Borås. En järnvägsplan kan inte fastställas i strid mot gällande 

detaljplaner. Kommunen behöver därför starta upp planarbetet så att 

detaljplaneprocesser kan pågå parallellt med järnvägsplanen så att inte planerad 

byggstart fördröjs.  

Kommunfullmäktige har i samband med sitt yttrande av lokaliseringsutredning 

beslutat att godkänna trafikverkets föreslagna lokalisering av järnvägskorridoren 

(alternativ 1).  

Borås Stad är positiv till planeringen av järnvägen och har för avsikt att starta 

upp arbete med strukturskisser, planprogram och detaljplaner för att möjliggöra 

en snabb och effektiv detaljplan- och järnvägsplansprocess i nära samarbete 

med Trafikverket.  

Järnvägen kommer att skapa en ny barriär i staden. Det är viktigt att värna de 

stråk/kopplingar som finns idag. Fler kopplingar över/under järnvägen kan 

komma att behövas för att minimera barriäreffekten. Trafikverket behöver 

utreda buller, vibrationer och risk från järnvägen för att säkerställa 

skyddsåtgärder för befintliga bostäder och planerad stadsutveckling. 

Inom kommunen ser vi tre delområden som har olika förutsättningar, Viared  

(från kommungränsen till Kristiansfält), Regementet-Göta (från Kristiansfält till 

väg 40) samt Borås C. Dessa delsträckor längder grunden för hur Borås Stad 

ska hantera planprocessen.  

I och med att regeringsförhandlingar är pågående, där utfallet kan påverka 

frågan om nya stambanor, anser Kommunstyrelsen att ärendet bör bordläggas 

tills definitiva besked ges. 
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Trafikverket har inkommit med ansökan om planbesked 2022-03-25. Ansökan 

avser detaljplaneläggning inom delar av järnvägskorridoren genom Borås Stad 

för att möjliggöra byggnation av järnväg.  

 

 
Karta över föreslagen järnvägskorridor in till Borås C 

 

I planeringen av ny stambana mellan Göteborg och Stockholm påbörjar 

Trafikverket under 2022 arbetet med att ta fram järnvägsplaner för delsträckan 

Göteborg till Borås. Sträckan delas upp i fyra järnvägsplaner. Järnvägsplanen 

för sträckan Almedal till Mölndal är först ut och har startats i år. Sträckan 

genom Borås är näst på tur, förväntad tidplanen är uppstart av arbetet med 

järnvägsplan under hösten 2022, fastställelse 2026 samt projektering och 

byggnationstart under 2026-2028. Järnvägsplanen genom Bollebygd startas upp 

under 2023 och genom Härryda avses starta under 2024. Parallellt med 

uppstarten av järnvägsplanerna sker Regeringens tillåtlighetsprövning, ansökan 

lämnas in av Trafikverket under september 2022 och förväntas vara prövad till 

2023/2024. 

 

En järnvägsplan kan inte fastställas i strid mot gällande detaljplaner. De 

detaljplaner som finns i stråket behöver därför antingen upphävas eller förnyas. 

Oplanerad mark behöver inte detaljplaneläggas, där kan järnvägsplan göras 

direkt. Trafikverket är angelägna om att kommunen startar upp planarbetet så 

att detaljplaneprocesser kan pågå parallellt med järnvägsplanen så att inte 

planerad byggstart fördröjs. 
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Järnvägskorridoren berör ca 60 fastigheter och delar av 35 detaljplaner. De 

flesta detaljplaner finns på sträckan från stationsområdet till regementet och ett 

mindre antal i Viared.  Vilka som slutgiltigt berörs vet vi längre fram i arbetet då 

exakt järnvägsdragning är avgjord. 

 

 
Karta över detaljplaner som kan påverkas av järnvägsutredningen. 

Samlad bedömning  

Kommunfullmäktige har i samband med sitt yttrande av lokaliseringsutredning 

beslutat att godkänna trafikverkets föreslagna lokalisering av järnvägskorridoren 

(alternativ 1). 

 

Borås Stad är positiv till planeringen av järnvägen och har för avsikt att starta 

upp arbete med strukturskisser, planprogram och detaljplaner för att möjliggöra 

en snabb och effektiv detaljplan- och järnvägsplansprocess i nära samarbete 

med Trafikverket. Det är angeläget för Borås att aktivt vara med att påverka 

Trafikverkets arbete med precisering av spårlinjen inom järnvägskorridoren så 

att det gynnar stadsbyggandet i Borås.  

 

Den aktuella järnvägskorridoren har inte tydligt stöd i gällande översiktsplan 

från 2018 däremot framgår av översiktsplanen att Borås stad förespråkar ett 

centralt stationsläge. Det innebär att nya detaljplaner och upphävande av 

detaljplaner behöver prövas med utökat planförfarande och därmed antas av 

Kommunfullmäktige. Järnvägen utgör även ett viktigt/stort allmänt intresse 

som även det är skäl för utökat planförfarande. 

 

Järnvägen kommer att skapa en ny barriär i staden. Det är viktigt att värna de 

stråk/kopplingar som finns idag. Fler kopplingar över/under järnvägen kan 

komma att behövas för att minimera barriäreffekten. 

 

Trafikverket behöver utreda buller, vibrationer och risk från järnvägen för att 

säkerställa skyddsåtgärder för befintliga bostäder och planerad stadsutveckling. 
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Inför detaljplanearbetet kommer avtal mellan Borås Stad och Trafikverket 

behöva tecknas där kostnader och ansvarsfördelning mm behöver hanteras och 

tydliggöras. Detta gäller så väl planeringsskedet som förutsättningar i 

genomförandet. Under hösten kommer arbetet med en ”lokal” avsiktsförklaring 

att inledas inom ramen för denna kan med fördel även dessa frågor hanteras.   

 

Inför budget och verksamhetsplanen 2023 är det av största vikt att arbetet 

prioriteras och även inför kommande år ges utrymme. Detta planbesked ger 

uppdraget från planprogram start 2023 till antagna detaljplaner preliminärt 

2026.  

 

Utöver planarbetet behöver Borås Stad fortsatt vara en aktiv part i hela stråket 

och samverka med berörda fastighetsägare, kommuner, regionorgan och staten. 

I samband med järnvägsplanen kommer även en rad miljöprocesser krävas där 

staden kommer behöva ingå i olika samverkansformer och även bistå med 

kunskap och underlag. Arbetsformer kring projektet med järnvägen och dess 

effekter kommer behöva utarbetas.  

 

Delsträcka Viared  (från kommungränsen till Kristiansfält) 

Den första delsträckan västerifrån består av oplanerad mark söder om väg 40. 

Korridoren viker av söder om Viared och berör där ett antal detaljplaner för 

verksamheter, flygplatsen och områdesbestämmelser för fritidshusområdet vid 

Hälasjön. Öster därom (där korridoren korsar väg 27 och löper söder om 

Pickesjön) är marken oplanerad fram till Kristiansfält. 

 

 Det utpekade verksamhetsområdet i översiktsplanen Viared Västra 
Västra  (V5) vid Boråstorpet, krockar med järnvägskorridoren. Här 
behöver kommunen och trafikverket planera spårlinjens placering samt 
kopplingar över/under järnvägen med tanke på tillgängligheten för ett 
utökat verksamhetsområde. 

 Det behövs en plats för ”sovande tåg” inom kommunen. Viared Västra 
Västra och Ellipsen vid Osdal är två av alternativen som kan utredas för 
det.  

 Det behöver utredas hur järnvägskorridoren påverkar flygfältet så att 
inte verksamheten påverkas negativt. 

 Inga plankorsningar kommer att tillåtas. Ett flertal vägar korsas av 
järnvägen och det behöver utredas hur planskilda korsningar utformas 
på ett bra sätt, tex för Segloravägen, Kvarnsjövägen, Hälasjövägen, väg 
27 och ett flertal andra småvägar.  
 

Delsträcka Regementet-Göta (från Kristiansfält till väg 40) 

Delsträckan utgörs av detaljplanelagd stadsbebyggelse, mestadels för 

trafikändamål. 

 

 Regementet utgör ett viktigt och centralt stadsutvecklingsområde för 
bostäder. Här avser kommunen att utreda förutsättningarna på en 
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översiktlig nivå för viktiga stråk, korsningspunkter och stadsbebyggelse i 
anslutning till järnvägen m.m. i en strukturskiss och planprogram innan 
detaljplaner tas fram. Det är viktigt att spårlinjen placeras på ett bra sätt 
i stadsbilden för att undvika en barriär och att järnvägens planskilda 
korsningar inte försvårar en fungerande gatustruktur och viktiga stråk. 
Det är särskilt viktigt att studera utformning av planskild korsning vid 
Regemenstgatan. Gångbron – Hållingsbron kommer att påverkas och 
lämpligaste läge för ny gångbro behöver utredas. 

 Kristiansfält med gamla överstevillan utgör en skyddad kulturmiljö.  

 Kostnader kan uppstå för flytt av många ledningar inom området. 

 Det behövs en plats för ”sovande tåg” inom kommunen. Lusharpan är 
ett av alternativen som kan utredas för det.  
 

Delsträcka Centrum (från väg 40 till stationsområdet) 

Delsträckan utgörs av detaljplanelagd stadsbebyggelse, mestadels för 

trafikändamål.  

 

 Stadsdelarna kring stationsområdet utgör ett viktigt 
stadsutvecklingsområde där kommunen har som ambition att skapa en 
välkomnande och karaktärsfull entré till Borås centrum och att knyta 
ihop Norrby med centrum. Här avser kommunen att utreda 
förutsättningarna på en översiktlig nivå för viktiga stråk, 
korsningspunkter och stadsbebyggelse i anslutning till järnvägen m.m. i 
en strukturskiss och planprogram innan detaljplaner tas fram. 

 Det är av stor vikt hur centralbron och andra planerade stråk över 
järnvägen utformas för att skapa en stadsmiljö med attraktiva och trygga 
stråk.  

 Utrymme för spår och perronger på Borås central behöver 
detaljstuderas för att se hur kringliggande område och funktioner bäst 
kan utformas. 

 Den fortsatta järnvägssträckan ut ur Borås till Jönköping ingår inte i 
nuvarande järnvägsplan. Kommunen anser att det är viktigt att studera 
möjligheten för ett framtida triangelspår från Borås. Frågan behöver 
bevakas så att inte ny byggnation eller andra trafikåtgärder försvårar för 
ett framtida triangelspår inför stambanans fortsatta planering österut. 

 Kostnader kan uppstå för flytt av många ledningar inom området. 

Beslut 

I och med att regeringsförhandlingar är pågående, där utfallet kan påverka 

frågan om nya stambanor, anser Kommunstyrelsen att ärendet bör bordläggas 

tills definitiva besked ges. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskedsansökan, 2022-03-25 

2. Bilaga 1, översiktskarta, 2022-03-25 
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


