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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.
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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

55 dBA

70 dBA

Bostäder

30 dBA

45 dBA 6

30 dBA

45 dBA6

30 dBA

45 dBA10

Hotell12 12

30 dBA

45 dBA

Kontor

35 dBA

50 dBA

1 2

55 dBA

inomhus

3

60 dBA4
Vårdlokaler7
Skolor och

55 dBA

undervisningslokaler8

60 dBA4

Bostadsområden med

45 dBA

3

9

låg bakgrundsnivå11
Parker och andra

45-55 dBA

rekreationsytor i
tätorter12
Friluftsområden12

40 dBA

Betydelsefulla

50 dBA

fågelområden med
låg bakgrundsnivå 12

12 13

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

16

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/
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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.
Ekvivalent bullernivå
(utomhus)

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

19

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.
Ekvivalent bullernivå
(utomhus)

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

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.
Maximal bullernivå (utomhus)

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

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.
Maximal bullernivå (utomhus)

< 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

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)

10000

1000

100

10

1

Mörkgrön

Lila

Lila

Ljusgrön Mörkgrön Ljusblå

Västra delen
≥ 85 dB(A)

80-85 dB(A)

Mörkblå

Gul

Östra delen
75-80 dB(A)

70-75 dB(A)

<70 dB(A)

Summa

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
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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

27

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.
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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).
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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.
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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.
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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.

126

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.
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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.

146

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.

151

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.

165

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.
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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.

167

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.
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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.
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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.

176

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.
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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.

189

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.
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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.

200

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:
-
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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.
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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.
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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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Bilaga 1 – Vibrationsmodell
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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. 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.

8

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.
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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

15

Med dessa utredningar skulle osäkerheten om antalet byggnader som påverkas och
kostnaden för åtgärder kunna minska avsevärt.
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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.
och
En linjär regressionsanalys har sedan används för att hitta sambandet mellan log
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(

⋅ Log

(1.5)

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:
10 ⋅

(1.6)

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
⋅
.
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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:

⋅

⋅
10

där index i refererar till centerfrekvensen (t.ex.

och

20 ⋅

10

,

20 ⋅ 10

Slutligen kan det ekvivalenta ljudtrycket över 10 minuter, betecknat
strukturljudet beräknas genom följande uttryck:
10 ⋅

).

bestäms genom:

Den maximala ljudtrycksnivån

,

160

10

⋅
60 ⋅ 10

,

, för

⋅ 10

respektive
är antalet tåg inom en 10-minutersperiod och den tid i
där
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.

15

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.

23

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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Bollebygd-Borås, en del av Götalandsbanan
KOMPLETTERANDE SAMRÅDSHANDLING
Projektnummer: 138 622

2016-06-30

Projekt Göteborg-Borås
www.trafikverket.se/goteborg-boras

Läsanvisning
Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, på sträckan
mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping. Tillsammans med projekt Ostlänken, mellan Järna
och Linköping, är projekt Göteborg-Borås, som denna lokaliseringsutredning är en del av, de första
delprojekten mot den fullt utbyggda Götalandsbanan.
Denna handling är ett komplement till tidigare framtagen Samrådshandling, daterad 2016-0129. Redovisningen i denna kompletterande Samrådshandling 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. Handlingens struktur och rubriksättning följer
tidigare framtagen Samrådshandling.
Samrådshandlingen, tillsammans med denna kompletterande handling, syftar till att beskriva
förutsättningar samt potentialer och konsekvenser för lokalisering av ny höghastighetsjärnväg
på etappen Bollebygd-Borås, inom projekt Göteborg-Borås. Beskrivningar och motiv ska ligga till
grund för beslut om val av en korridor för kommande planeringsskede.
Utöver denna kompletterande Samrådshandling finns en motsvarande kompletterande
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till tidigare framtagen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB),
daterad 2016-01-29. Gestaltningsprogram och PM Risk har inte kompletterats utan hanteras inom
ramen för de kompletterande handlingarna.
Samrådshandlingen, och denna kompletterande handling, kommer i sin helhet finnas tillgänglig
för allmänheten på Trafikverkets hemsida och sändas på remiss till berörda kommuner och
myndigheter och vara underlag för samråd som kommer att genomföras under remisstiden.
Inkomna synpunkter under samråds- och remisstiden kommer att vägas in i ställningstagandet för
val av lokaliseringsalternativ.
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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
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:

8

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

2 INLEDNING
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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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.

14

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

6 ALTERNATIV

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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Figur 6.5 Bortvalda alternativ
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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
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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.
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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
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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
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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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Mycket bra

Bra

Acceptabel

Konsekvenser

Små

Små-Måttliga

Måttliga

Måttliga-Stora

Stora

Östra delen
Lila
korridor

Ljusgrön
korridor

Mörkgrön
korridor

Ljusblå
korridor

Mörkblå
korridor

Röd
korridor

Gul
korridor

Rosa
korridor

Trafik och användargruppen
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Potential

Trafikering och funktion
Restid och tillgänglighet
Miljökonsekvenser
Bevarandevärden
Hälsa
Naturresurser
Övriga potentialer och konsekvenser
Kommunal planering och
regional utveckling
Risk och säkerhet
Gestaltning
Genomförbarhet

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
40

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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Miljöfrågor att utreda vidare
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2 BAKGRUND, SYFTE OCH BESKRIVNING AV PROJEKTET

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 AVGRÄNSNINGAR AV, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

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
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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.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

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

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

19

7 ALTERNATIV

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:
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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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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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7 ALTERNATIV

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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7 ALTERNATIV

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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7 ALTERNATIV

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
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.

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

11 MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖKONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

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

32

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

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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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.

36

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

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.

38

LOKALISERINGSUTREDNING, BOLLEBYGD-BORÅS, EN DEL AV GÖTALANDSBANAN,
KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Stora
konsekvenser

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.
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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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11.5.5 Barriärer och tillgänglighet
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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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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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11.5.6 Riskinventering
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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.
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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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11.5.8 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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Stora
konsekvenser

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
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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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12 Byggskedet - påverkan och åtgärder
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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.
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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.

14 SAMLAD BEDÖMNING

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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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

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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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

