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Till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsens sammanträde 
2022-02-10 

 

Datum      Diarienummer 
2022-01-31      2020KS223 

 

Planbesked för Fäxhult 1:33 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Fäxhult 1:33. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan och teckna 
avtal med exploatören om byggherredriven detaljplan enligt kommunens 
modell, för att exploatören ska kunna inleda sin detaljplaneprocess. 
 
 
Per Vorberg (m) 
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Marcus Broman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-13   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS223 214 

 

 

Planbesked för Fäxhult 1:33 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Fäxhult 1:33.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetsägaren inkom den 20 mars 2020 med en begäran om planbesked 
för fastigheten Fäxhult 1:33. Begäran avser att omvandla en deponi till 
verksamhetsmark för industri, lager och kontor. 
 
Området ligger strax nordost om Ryamotet, ca 400 m från väg 40, intill väg 
156 mot Hindås. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Fäxhult 1:33 inte kan 
beviljas. Föreslaget planområde berörs till större delen av Trafikverkets 
riksintresseanspråk för ny stambana Göteborg-Borås som förtydligades och 
preciserades den 16 september 2021.   
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 13 september 2021 
 Ansökan om planbesked  
 Beskrivning planbesked 
 Översiktskarta 
 Fäxhult 1:33 Riksintresse, ny stambana 2021-09-16 
 PM Förtydligande av utpekande. Riksintresse för ny stambana, 

delen Göteborg–Borås (2021-09-16 version 2.0). 
 

Ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 20 mars 2020 med en begäran om planbesked 
för fastigheten Fäxhult 1:33. Området är ca 27 ha stort, och ligger strax 
nordost om Ryamotet Längs väg 156 mot Hindås.  

Sökande önskar utveckla området för industri, lager, kontor och parkering. 

På platsen finns idag en återvinningsverksamhet vilken hanterar 
schaktmassor samt mellanlagring av trä och flis från anläggningsarbeten.  
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Trafikverket har i PM Förtydligande av utpekande, riksintresse för ny 
stambana, delen Göteborg – Borås (2021-09-16 version 2.0) reviderat 
riksintresse för ny stambana. Det aktuella området ligger inom detta 
riksintresse.  

Kommunen har efter kommunikation med sökande skjutit upp prövningen 
av planbeskedet i väntan på att Trafikverket tydligare ska precisera 
spårdragning och ytanspråk. 

Området bedöms kunna utvecklas på sikt om fastigheten i framtiden inte 
berörs av riksintresset för ny stambana. Sökande kan då göra en ny ansökan, 
men flera viktiga frågor behöver då studeras vidare inför en planstart. I 
samband med att eventuellt positivt planbesked beviljas i framtiden ska ett 
föravtal upprättas. Det ska reglera exploatörens kostnadsansvar och 
åtaganden gentemot kommunen.  

Tidigare ställningstaganden 
I kommunens gällande översiktsplan, ÖP2012 är inte det aktuella området 
föreslaget för utveckling. Väster om området, mellan väg 156 och Dansered, 
är marken utpekad som lämplig för utveckling av verksamheter på lång sikt 
i ÖP 2012. För det aktuella området finns ingen gällande detaljplan. 
 
Infrastruktur 
Området trafikförsörjs via den statliga väg 156, och har sin infart ca 700 m 
från väg 40. Väg 156 saknar gång- och cykelväg till området. Närmaste 
busshållplats ligger ca 800 m söder om området, vid Stora Övattnet, söder 
om väg 40.  
Kapaciteten vid Ryamotet och på väg 40 behöver studeras i ett större 
sammanhang med andra projekt och framtida utveckling innan någon del 
kan föreslås för utveckling.  
 
Vatten och avlopp 
Området ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Frågan om hantering av vatten, avlopp och dagvatten behöver studeras 
innan en utveckling kan föreslås. 
 
Ny stambana Göteborg-Borås 
Trafikverket har pekat ut ett riksintresse för ny stambana Göteborg-Borås, 
senast reviderat 2021-09-24, och området omfattas till stor del av 
riksintresset. (PM Förtydligande av utpekande. Riksintresse för ny 
stambana, delen Göteborg – Borås. 2021-09-24 version 2.0) 

För att möjliggöra ny stambana mellan Göteborg och Borås får riksintresset 
inte påtagligt skadas. Åtgärder likt större exploateringar, 
omvandlingsområden och enstaka ny bebyggelse vars placering försvårar 
framtida byggnation av nya stambanor kan innebära påtaglig skada på 
riksintresset. 

Föreslagen exploatering bedöms skada riksintresset för ny stambana i sin 
nuvarande form. Innan en utveckling kan föreslås behöver riksintresset 
revideras till att inte omfatta detta område. 
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Gestaltning 
Området har ett exponerat läge längs väg 156. Vid en planläggning är det av 
stor vikt att frågan om den fysiska gestaltningen utreds för att nå en hög 
estetisk nivå.  
 
Service 
Området saknar service i närheten, närmste serviceorter är Hindås, ca 6,5 
km, och Landvetter, ca 10 km från platsen. 
 

Hälsa och säkerhet 
Platsen används som deponi, och har höjts över ursprunglig marknivå. Vid 
en planläggning måste de geotekniska förutsättningarna utredas. 
Det pågår en tillståndsprocess för en ny deponi i direkt norr om området.  
 
Förvaltningens bedömning 
Innan en utveckling kan föreslås behöver riksintresset revideras till att inte 
omfattas av riksintresse för ny stambana samt att övergripande 
frågeställningar klargöras. Kommunen föreslår inte några nya beslut inom 
planering eller byggande inom riksintresseområdet och rekommenderar 
markägare att avvakta vidare beslut från Trafikverket. Nästa tidpunkt för 
förtydligande och uppdatering är tidigast våren 2022.  

Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Fäxhult 1:33 inte kan 
beviljas utifrån att föreslagen exploatering bedöms skada riksintresset för ny 
stambana i sin nuvarande form för ny stambana Göteborg-Borås.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Therese Axenborg 
Samhällsbyggnadschef T.f. Plan- och bygglovschef 
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Som ägare till fastigheten Fäxhult 1:33 i Härryda kommun ansöker Samgräv Recycling AB om att påbörja 
en detaljplaneprocess med syfte att tillskapa industrimark i närheten av riksväg 40 och i ett väl avgränsat 
landskapsrum. Området är cirka 27 hektar stort och föreslås inrymma flertalet industrilokaler, lager, kontor 
och parkering samt en insynsvall mot väg 156. Aktuellt område lämpar sig väl för industrietablering tack vare 
närheten till motorväg och avfart och samtidigt långa avstånd till befintlig bostadsbebyggelse. Området är 
generellt bullerstört på grund av både motorväg och flyget. Industriverksamhet är generellt mindre känsligt 
för buller vilket gör att denna etablering lämpar sig väg på platsen. I direkt anslutning till Ryamotet finns både 
pendelparkering och busshållplats.

Sedan 2014 finns en återvinningsverksamhet på den aktuella platsen. Befintlig verksamhet omfattar 
hantering och behandling av schaktmassor, mellanlagring av trä och ris för bränsleframställning m.m. från 
anläggningsarbeten och liknande i Härryda kommun och i regionen. Detta innebär att ingen jungfrulig mark 
tas i anspråk för verksamhetsområdet. 

Tänkt markanvänding innefattar i huvudsak lätt industri, lagerlokaler och kontor men till viss del även lokaler 
för handel (ej detaljhandel) och lokal service. Exploateringsgraden uppskattas till ca 50% av områdets totala 
markyta. Byggnadshöjden är varierande men låg (se visualiseringar på sida 3) med någon enstaka byggnad 
upp till ca 32 m. Nya verksamheter väntas tillskapa ca 200-500 nya arbetstillfällen. 
Trafikrörelserna till/från och inom området är svåra att uppskatta i nuläget, de utreds vidare i nästa skede.

AIRPORT CITY ÖSTRA 

Landvetter flyplats 

Aktuell fastighetRv. 40
Göteborg 

Bollebygd 
Borås  

Väg 156 

Rv. 40
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PLANFÖRSLAG - FÄXHULT 1:33

Insynsvall

Entré

Ryamotet

Parkeringsplatser

Industribyggnad 
med kringyta

Större industribyggnad, 
möjlighet till solceller på 
taket

Mindre industribyggnader

Vy från nordöst med den större industribyggnaden i förgrunden.

Vy från norr som visar tänkt parkeringsplats i direkt anslutning till den större industribyggnaden. 

Vy från nordväst som visar entrén till området. Exempelskiss på hur framtida markanvändning kan komma att se ut.
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REFERENSPROJEKT

Vy från nordöst med den större industribyggnaden i förgrunden.

Referensprojekt ASSA Abloy på Bråta Industriområde i Mölnlycke - översikt. (Källa Google Earth) Referensprojekt Bårhults Industriområde - översikt. (Källa Google Earth)

Referensprojekt Bårhults Industriområde - flygbild. (Källa Google Earth)Referensprojekt ASSA Abloy på Bråta Industriområde i Mölnlycke - vy från Boråsvägen. (Källa Google Earth)

Page 219 of 871



P L A N B E S K E D S A N S Ö K A N  F Ä X H U LT  1 : 3 3
2 0 2 0 - 0 3 - 1 9 5

Planförslagets överensstämmande med kommunens översiktliga planering 

Härryda kommuns översiktsplan från 2012 markerar ut aktuellt område som ’Övrig mark, huvudsakligen skogsmark’. 
Området ligger i direkt anslutning till utpekat område för utbyggnad av industriområden på lång sikt. Området är inte 
detaljplanelagt.

Riksintressen, natur- och kulturvärden - planförsalagets förenlighet med dessa förutsättningar 

Aktuellt område ligger inom den yttre zonen för riksintresse för Landvetter flygplats och bedöms vara influensområde 
med hänsyn till flygbuller. Det ligger också inom influensområde för flyghinder vilket innebär att det är ett område, 
utanför flygplatsen, inom vilket höga anläggningar så som vindkraftverk, master, torn och andra byggnader kan 
innebära fysiska hinder för luftfarten.

Söder om planerad anläggning och söder om Rv 40 finns reservat för planerad höghastighetsbana för järnväg 
mellan Göteborg och Borås vilket klassas som ett kommande riksintresse. I området finns enligt Härryda kommuns 
översiktsplan 2012 inga natur- eller kulturvärden finns markerade på platsen. Inte heller i Västra Götalands läns GIS-
databas avseende kultur och naturvärden finns något särskilt noterat. 

Föreslagen exploatering bedöms inte innefatta höga byggnader som kan innebära fysiska hinder för luftfarten. 
Förslaget bedöms inte påtagligt negativt påverka riksintressena. 

Genomförda utredningar 

I samband med att lokalisering och omfattning av befintlig verksamhet på platsen har följande utredningar 
genomförts: 

• Naturvärdesinventering, naturcentrum AB 2014. Inventeringen genomfördes för ett större område och innan 
utfyllning genomfördes. Inom internteringsområdet fanns områden med naturvärdesklass 3 (påtagligt 
naturvärde). Då ingen utökning av den yta som redan är verksamhetsmark är planerad påverkar inte 
omvandlingen av området till småindustri naturvärdena i området. 

• Arkeologisk utredning, kulturlandskapet 2017. Även här genomfördes utredningen inom ett större område. En 
fornlämning, en kolningsanläggning, hittades. Fornlämningen ligger utanför det tänkta industriområdet och 
utredningen föreslår inga vidare åtgärder. 

PLATSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
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Riksintresse
Ny stambana Göteborg - Borås
i förhållande till fastigheten Fäxhult 1:33

Fäxhult 1:33

Fäxhult 1:33

Fäxhult 1:33 i förhållande till reviderat riksintresse för stambana (2021-09-16 version 2.0)

Riksintresse för ny stambana mellan Göteborg och Borås (sträckan Härryda - Hultafors)

2021-09-24

Sedan 2021-09-16 är Trafikverkets 
riksintresseanspråk för ny stambana 
Göteborg – Borås reviderat och 
förtydligat. 
Efter revideringen gäller den delen av 
järnvägskorridoren som på illustra-
tionen är grönfärgad, och de skraffera-
de delarna har därmed utgått.
Fastigheten Fäxhult 1:33 berörs till 
större delen av Trafikverkets riksin-
tresseanspråk. En mindre del av 
området, fastighetens nordligaste del, 
har dock kommit att inte längre 
beröras av riksintresse efter Trafikver-
kets förtydligande PM 2021-09-16, 
där flera alternativa järnvägskorrido-
rer utgått.
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PM Förtydligande av utpekande 

Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg – 
Borås 
Göteborgs Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun och Borås Stad, 
Västra Götalands län 
 
2021-09-16 version 2.0 
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Trafikverket 
Postadress: Trafikverket, 405 33 Göteborg 
E-post: trafikverket@trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921 
 
Dokumenttitel: PM förtydligande av utpekande. Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg – 
Borås 
Författare: Sara Duvelid och Marcus Olofsson Ramboll samt Sarah Vo och Mikael Wollbrant 
Trafikverket 
Dokumentdatum: 2021-09-16 
Ärendenummer: TRV 2020/123470 
Uppdragsnummer: 167 824 
Version: 2.0 
Produktansvarig: Sarah Vo och Mikael Wollbrant Trafikverket 
Foto på framsida: Per Pixel, 2020 
Kartor, figurer och illustrationer: Ramboll, om inget annat anges Underlag bakgrundskartor: © 
Lantmäteriet 
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Förord 
I detta dokument förtydligas utpekandet av Trafikverkets riksintresseanspråk för 

Götalandsbanan vilket fortsättningsvis kommer att benämnas ” Ny stambana, delen 

Göteborg – Borås”. Förtydligande av utpekandet avser föreslagna korridorer i enlighet 

med pågående Lokaliseringsutredning, Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. 

Delsträckan öster om Borås ingår i förtydligandet av riksintresset för att översiktligt 

säkerställa markanspråket vidare mot Jönköping.  

Länsstyrelsen har uppmanat Trafikverket att revidera riksintresset då de tidigare 

korridorerna inte längre är aktuella och Länsstyrelsen saknar underlag för prövning av 

åtgärder inom lokaliseringsutredningens föreslagna korridorer för den berörda sträckan. 

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Västra Götalands län om detta PM. Berörda 

kommuner inom utredningsområdet delges detta PM. 

Korridorerna avser framtida kommunikationsanläggningar av riksintresse. PM:et 

uppfyller kriterierna i sektorsbeskrivningen – Riksintressen för trafikslagens 

anläggningar. 

Exploatering som kan innebära skada på riksintresset har definierats olika beroende på 

om det är inom rangordnat alternativ 1 eller rangordnade alternativ 2 samt Öster om 

Borås. Detta är gjort för att inte innebära större begränsning i den kommunala 

planeringen än vad som är nödvändigt. Inom samtliga korridorer finns risk att påtagligt 

skada riksintresset vid större exploatering, såsom detaljplaner och tillståndspliktiga 

verksamheter enligt miljöbalken. Inom rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering 

med anläggningstyp i markplan eller på bro (se avsnitt 6. Rangordnat alternativ 1 – 

föreslagen lokalisering) finns risk att även mindre exploatering så som bygglov kan 

påtagligt skada riksintresset.  

Syftet med detta PM är att tydliggöra vad som utgör riksintresse och fungera som 

kompletterande underlag för Länsstyrelsen och berörda kommuner. PM:et ska även vara 

ett stöd i dialogen mellan Trafikverket och övriga aktörer i samband med exploatering 

inom riksintresset.  

Detta PM är gällande från beslutsdatum fram till dess att dokumentet uppdateras eller 

ersätts. Uppdatering av riksintresset kommer att följa ovan nämnd 

lokaliseringsutredning och är tänkt att göras vid totalt två tillfällen. Efter samrådet våren 

2021 har detta PM version 2.0 (2021–09–16) uppdaterats och ersätter tidigare PM 

version 1.0 (2021–03–01). Efter granskningen vintern 2021/2022 kommer en avslutande 

uppdatering av detta PM att göras under våren 2022. 

Förtydligande av utpekande, riksintresse för ny stambana, delen Göteborg – Borås 

gjordes (2021–09-16). 

 
 

Regionchefens signatur 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Nya stambanor planeras mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm – Malmö. För 

berörd del pågår ”Lokaliseringsutredning, Göteborg-Borås, en del av nya stambanor” 

vilken identifierat korridorer med alternativa sträckningar och stationslägen. 

Riksintressets geografiska utbredning baseras på ovan nämnd lokaliseringsutredning. 

Förtydligandet av utpekandet avser framtida kommunikationsanläggningar av 

riksintresse. För vidare beskrivning av underliggande material och ställningstaganden för 

urvalet av korridorer se: https://www.trafikverket.se/goteborgborasdokument  

Tidigare utpekade riksintresseområden för delsträckor Almedal - Mölnlycke, Mölnlycke - 

Bollebygd och Bollebygd - Borås är inte längre aktuella och ersätts av detta PM. 

1.2. Planerade och framtida kommunikationsanläggningar av 
riksintresse 

Trafikverket ska enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och 

vattenområden, lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av 

riksintresse för anläggningar för kommunikationer. Riksintressen för anläggningar för 

kommunikationer ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggningen. Mark- 

och vattenområden för såväl befintliga, planerade, som för vissa framtida 

kommunikationsanläggningar kan pekas ut som riksintresse. Planerade och framtida 

kommunikationsanläggningar av riksintresse definieras enligt följande:  

 Planerade kommunikationsanläggningar: Med planerade anläggningar avses 

anläggningar för vilka det finns en vald korridor eller lokalisering (eller eventuellt 

regeringsbeslut om tillåtlighet). 

 Framtida kommunikationsanläggning: Framtida anläggning används här som 

begrepp för en anläggning som ligger tidigt i planeringsprocessen och där beslut om 

slutlig lokalisering saknas. Geografiskt avgränsade områden för framtida 

kommunikationsanläggning kan i vissa fall pekas ut som riksintresseanspråk om 

någon typ av utredning (exempelvis riksintresseprecisering eller inledande skeden av 

väg- respektive järnvägsplan) har visat på ett sådant behov. Det gäller i de fall de 

geografiska förutsättningarna (på systemmässig eller terrängmässig nivå enligt 

generella kriterierna) är av särskild betydelse för möjligheten att få anläggningen till 

stånd. 

PM:et uppfyller kriterierna i sektorsbeskrivningen – Riksintressen för trafikslagens 

anläggningar.  

https://www.trafikverket.se/contentassets/2a405c23c03c42e695bd56527f880180/riksin

tressen-for-trafikslagens-anlaggningar--sektorsbeskrivning-inklusive-kriterier-2020.pdf 

 TEN-T stomnät (2a) 

 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik (2e)  
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2. Avgränsningar 

2.1. Geografisk avgränsning 

Riksintresset sträcker sig från Göteborg längs Västkustbanan i väster (anslutningspunkt 

Almedal) förbi Borås tätort och berör kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, 

Bollebygd och Borås. Riksintressets geografiska utbredning baseras på rangordnade 

korridoralternativ med tillhörande station och anläggningar enligt samrådshandling 

våren 2021 i Lokaliseringsutredning, Göteborg – Borås, en del av nya stambanor. 

Aktuella gränser är inte exakta varför även områden i närhet till korridorerna kan 

komma att påverka riksintresset.  

Figur 1. Riksintressets geografiska avgränsning. 
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2.2. Tidsmässig avgränsning 

 

Figur 2. Översiktlig planering av faserna samrådsunderlag och lokaliseringsutredning med MKB 
(samrådshandling för val av alternativ) med tre större samrådstillfällen. Samrådstillfällena 
illustreras med ett öra. 
 

Detta PM är gällande från beslutsdatum fram tills att dokumentet uppdateras eller 

ersätts.  Riksintressets geografiska utbredning kommer att uppdateras och successivt 

övergå till endast en korridor. Uppdatering av riksintresset kommer att följa ovan nämnd 

lokaliseringsutrednings utveckling och är tänkt att göras vid totalt två tillfällen. Efter 

samrådet våren 2021 har detta PM version 2.0 (2021–09-16) uppdaterats och ersätter 

tidigare PM version 1.0 (2021-03-01). Efter granskningen vintern 2021/2022 kommer 

det finnas en korridor kvar och en slutgiltig version av detta PM kommer tas fram. 

2.3. Avgränsning i redovisade anläggningstyper 

Inom rangordnade alternativ 1 – föreslagen lokalisering redovisas föreslagna 

anläggningstyper, i markplan, bro eller tunnel. 

Inom rangordnade alternativ 2 och korridoralternativen öster om Borås redovisas inga 

anläggningstyper.  

3. Funktionsbeskrivning 

3.1. Nya stambanor 

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och 

Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och 

snabba regionaltåg. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare 

varandra och underlättar arbetspendling mellan Göteborg – Borås. Ny stambana 

förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för 

snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm.  
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Området för riksintresset utgår ifrån samråd våren 2021 i Lokaliseringsutredning, 

Göteborg-Borås, en del av nya stambanor och innefattar rangordnade alternativ 1 – 

föreslagen lokalisering samt rangordnade alternativ 2. Båda dessa alternativ har 

stationer i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. 

Utveckling som kan innebära skador 

Nya stambanor är del av Sveriges framtida transportsystem. Om de nya stambanorna 

inte kommer till stånd kommer inte behovet av resor mellan Sveriges storstäder att 

kunna tillgodoses på ett hållbart sätt. För att möjliggöra ny stambana mellan Göteborg 

och Borås får riksintresset inte påtagligt skadas. Inom samtliga korridorer finns risk att 

påtagligt skada riksintresset vid större exploatering, såsom detaljplaner och 

tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.  

Inom rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering med anläggningstyper i markplan 

eller på bro finns risk att större exploatering, såsom detaljplaner, tillståndspliktiga 

verksamheter enligt miljöbalken innebär påtaglig skada av riksintresset samt försvårar 

framtida byggnation av nya stambanor. Även mindre exploatering som bygglov, 

exempelvis nybyggnation av enbostadshus eller större ombyggnationer av 

verksamhetslokaler finns risk att påtagligt skada riksintresset. För anläggningstypen 

tunnel finns risk att större exploatering, såsom detaljplaner, tillståndspliktiga 

verksamheter enligt miljöbalken och bygglov utanför sammanhållen bebyggelse vars 

placering försvårar framtida byggnation av nya stambanor innebära påtaglig skada av 

riksintresset (se avsnitt 6. Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering). 

Förhållningsätt vid planering och byggnation 

Inom alla riksintressen är det särskilt viktigt att föra en tidig dialog i framtagande av nya 

översiktsplaner, men även i detaljplanering, bygglov eller annan åtgärd som möjliggör 

exploatering inom eller i anslutning till riksintresset. Med tidig dialog avses till exempel 

innan planbesked medges och vid bygglovsprövning inom och utanför detaljplanelagt 

område. Det är Länsstyrelsen som samordnar statens intressen i översiktplaneprocessen 

och detaljplaneprocessen där Trafikverket medverkar i den tidiga dialogen. I 

bygglovsskedet är det uteslutande Trafikverket som är samrådspart.  

4. Korridorer 
Nedan presenteras de korridorer som är aktuella för riksintresset. Korridorer avser 

framtida kommunikationsanläggningar av riksintressen. Stationer har utretts i Mölndal, 

Landvetter flygplats och Borås. Sträckan Göteborg - Borås har delats upp i delsträcka 

Almedal – Landvetter flygplats, delsträcka Landvetter flygplats – Borås samt delsträcka 

genom Borås. 

 

 

4.1. Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats 
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På sträckan mellan Almedal och Landvetter flygplats rangordnas två korridorer. 

Figur 3. Korridorer sträckan Almedal – Landvetter flygplats. 

Rangordnat alternativ 1 Mölnlycke  

Korridor Mölnlycke följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en 

station i centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker korridoren av från 

Västkustbanan och passerar Mölnlycke tätort. Korridoren ansluter till en station vid 

Landvetter flygplats. 

Rangordnat alternativ 2 Tulebo  

Korridor Tulebo följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station 

i centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndals station viker korridoren av från 

Västkustbanan och passerar dalgången vid Tulebo. Korridoren passerar därefter ett 

område med småskalig bostadsbebyggelse vid Benareby. Öster om Benareby fortsätter 

korridoren i kuperad terräng fram till Landvetter flygplats. Korridoren ansluter till en 

station vid Landvetter flygplats.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Korridorer sträckan Landvetter flygplats - Borås 
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På sträckan mellan Landvetter flygplats och Borås redovisas endast en korridor, 

Bollebygd Syd. 

 

Figur 4. Korridorer sträckan Landvetter flygplats – Borås. 

Rangordnat alternativ 1 Bollebygd Syd,  

Korridor Bollebygd Syd följer väg 27/40 på dess södra eller norra sida. Korridoren 

passerar Nolåns dalgång söder om motorvägen. Därefter följer korridoren väg 27/40 mot 

Borås där den kan gå söder eller norr om motorvägen. Närmast Viared berör korridoren 

endast södra sidan av väg 27/40. 

4.3. Delsträcka genom Borås 

På delsträckan genom Borås redovisas två korridoralternativ.  

Figur 5. Korridorer sträckan genom Borås. 

Rangordnat alternativ 1 Osdal, Borås C (B11A) 
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Strax öster om Viareds verksamhetsområde förgrenar sig den nya järnvägen vid en 

planskild kopplingspunkt. En bibana viker av norrut mot centrala Borås och ett 

stationsläge för regionaltåg mellan Göteborg och Borås vid befintlig station Borås C 

uppförs.  

Rangordnat alternativ 2 Lusharpan (B4) 

Strax öster om Viareds verksamhetsområde förgrenar sig den nya järnvägen. Tåg som 

ska stanna i Borås svänger av på en bibana och stannar vid ett stationsläge vid 

Lusharpan.  

5. Rangordnat alternativ 1-föreslagen 
lokalisering 

Inom rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering med anläggningstyper i markplan 

eller på bro finns risk att större exploatering, såsom detaljplaner och tillståndspliktiga 

verksamheter enligt miljöbalken innebär påtaglig skada av riksintresset samt försvårar 

framtida byggnation av nya stambanor. Även mindre exploatering som bygglov, 

exempelvis nybyggnation av enbostadshus eller större ombyggnationer av 

verksamhetslokaler finns risk att påtagligt skada riksintresset. 

Inom rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering med anläggningstypen tunnel 

finns risk att större exploatering, såsom detaljplaner, tillståndspliktiga verksamheter 

enligt miljöbalken och bygglov utanför sammanhållen bebyggelse vars placering 

försvårar framtida byggnation av nya stambanor innebära påtaglig skada av riksintresset.  

Bedömd huvudsakliga anläggningstyper redovisas i kartorna nedan. Anläggningstyp i 

markplan redovisas i grönt, på bro redovisas i blått och i tunnel som röd. 

Figur 6. Rangordnat alternativ 1 med anläggningstyper mellan Almedal och Landvetter flygplats.  
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Figur 7. Rangordnat alternativ 1 med anläggningstyper mellan Landvetter flygplats och Borås. 
 

Figur 8. Rangordnat alternativ 1 med anläggningstyper genom Borås. 
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6.     Rangordnade alternativ 2 
Inom lokaliseringsalternativ vilka är rangordnade som alternativ 2 kan åtgärder likt 

större exploatering, såsom detaljplaner och tillståndspliktiga verksamheter enligt 

miljöbalken innebära påtaglig skada av riksintresset.  

 

Figur 9. Rangordnat alternativ 2 mellan Almedal och Landvetter flygplats. 

Figur 10. Rangordnat alternativ 2 genom Borås. 
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7. Öster om Borås 
Järnvägen planeras i ett första skede byggas till och med stationen i Borås. Sträckan öster 

om stationsläget ingår i utredningen för att översiktligt visa på konsekvenserna för den 

fortsatta sträckningen från aktuellt stationsläge. Sträckan kommer att utredas vidare i 

kommande projekt. Ett utpekande av området ingår i förtydligandet av riksintresset för 

att säkra tillgängliga passager och för att möjliggöra att systemet kopplas ihop vidare mot 

Jönköping.  

Inom samtliga lokaliseringsalternativ öster om Borås kan åtgärder likt större 

exploatering, såsom detaljplaner och tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken 

innebära påtaglig skada av riksintresset. 

Rangordnat alternativ 1 Osdal, Borås C (B11A) 

Från förgreningspunkten öster om Viareds verksamhetsområde fortsätter huvudbanan 

till ett stationsläge vid Osdal söder om Borås tätort. Stationen möjliggör stopp för 

höghastighetståg och regionaltåg som ska vidare mot Jönköping. Öster om stationen och 

Viskans dalgång finns flera korridoralternativ för den fortsatta sträckningen mot 

Jönköping. 

Rangordnat alternativ 2 Lusharpan (B4) 

Från förgreningspunkten öster om Viareds verksamhetsområde fortsätter huvudbanan 

över Viskans dalgång. Öster om Viskans dalgång finns flera korridoralternativ för den 

fortsatta sträckningen mot Jönköping. Från stationen vid Lusharpan fortsätter 

korridoren för bibanan till en förgreningspunkt öster om tätorten. 

 

Figur 11. Korridoralternativ öster om Borås. 
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8. Källor 
https://www.trafikverket.se/goteborgborasdokument 

https://www.trafikverket.se/contentassets/2a405c23c03c42e695bd56527f880180/riksi

ntressen-for-trafikslagens-anlaggningar--sektorsbeskrivning-inklusive-kriterier-

2020.pdf 
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Detta är baksidan på rapporten. Den måste vara på jämn sida, lägg in en blank sida före om 

det behövs  

 

 

Detta är baksidan på rapporten. Den måste vara på jämn sida, lägg in en blank sida före om 

det behövs  

 

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Vikingsgatan 2–4  
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
 
www.trafikverket.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-01-13 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 16  Dnr 2020KS223 

Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet den 10 februari 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 20 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten 
Fäxhult 1:33. Begäran avser att omvandla en deponi till verksamhetsmark för industri, lager 
och kontor. 
  
Området ligger strax nordost om Ryamotet, ca 400 m från väg 40, intill väg 156 mot Hindås. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Fäxhult 1:33 inte kan beviljas. Föreslaget 
planområde berörs till större delen av Trafikverkets riksintresseanspråk för ny stambana 
Göteborg-Borås som förtydligades och preciserades den 16 september 2021.  
  
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 16 december 2021 § 453. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2021 
 Ansökan om planbesked  
 Beskrivning planbesked 
 Översiktskarta 
 Fäxhult 1:33 Riksintresse, ny stambana 2021-09-16 
 PM Förtydligande av utpekande. Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg–Borås 

(2021-09-16 version 2.0). 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet den 
10 februari 2022. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-01-13 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Mathias Cederblad

Från: sara.distner@trafikverket.se
Skickat: den 17 januari 2022 15:10
Till: Bergström, Daniel
Kopia: Mathias Cederblad
Ämne: SV: Markåtkomst Bugärde, Härryda kommun

Hej, 
  
Trafikverket har i lokaliseringsutredningen bedömt att den utpekade korridorens utbredning (rangordnat alternativ 
1-föreslaget korridoralternativ) behövs för att kunna genomföra riksintresset ny stambana, delen Göteborg-Borås. 
Det är också denna som ligger till grund för riksintresseutpekandet som Trafikverket i sin roll som 
riksintressemyndighet har gjort. Trafikverket har strävat efter att bara hävda den mark som verkligen behövs för att 
möjliggöra tillkomsten av riksintresset så att kommuner och exploatörer begränsas i så liten utsträckning som 
möjligt i sitt planeringsarbete.  
  
Trafikverket är i ett tidigt planeringsskede, lokaliseringsutredning. I lokaliseringsutredningsskedet redovisar vi bara 
huvudsakliga anläggningstyp inom respektive korridor men exakt placering i höjd och sidled kommer först i nästa 
skede. Det är därför inte möjligt att ge en fullständig bild av hur riksintresset ny stambana, delen Göteborg-Borås 
påverkar en möjlig exploatering av område Bugärde men Trafikverket gör bedömningen att en planprocess kan 
initieras och drivas under förutsättningar att riksintresset inte skadas, vilket behöver redovisas av exploatören.  
  
Trafikverket poängterar också vikten av att ha en löpande och kontinuerlig dialog under planprocessen.  
  
  
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Med vänlig hälsning 

Sara Distner 
Programchef 
Göteborg-Borås  
Nya Stambanor 
 
sara.distner@trafikverket.se  
Direkt:010-123 86 21 
 
 

Trafikverket 
403 33 Göteborg  
Besöksadress: Kämpegatan 7 
Telefon : 0771-921 921 
trafikverket.se  

Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram 

www.trafikverket.se/Goteborg-Boras 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Göteborg-Borås! 
  
  
  
  
  
  

Från: Bergström, Daniel <daniel.bergstrom@skanska.se>  
Skickat: den 22 december 2021 11:02 
Till: Distner Sara, NSgb <sara.distner@trafikverket.se> 
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Kopia: mathias.cederblad@samgrav.se 
Ämne: Markåtkomst Bugärde, Härryda kommun 
  
Hej, 
  
Bugärde Utveckling AB och Samgräv AB planerar att detaljplanlägga ett område i Bugärde Härryda till ett framtida 
verksamhetsområde för industri och logistik. Området är ca 200 hektar stort och ligger innanför den föreslagna 
korridoren för den planerade stambanan  mellan Borås och Göteborg. 
Planansökan för del av området är inlämnad hos kommunen som vill ha en skriftlig bekräftelse från Trafikverket att 
man inte motsätter sig att bolagen inleder planläggning av området. Ett framtida antagande förutsätter dock att det 
inte påtagligt skadar riksintresset. 
  
Vi undrar därav om trafikverket i svar på detta mejl kan bekräfta att: 
Trafikverket inte motsätter sig att kommunen beviljar att initiera planprocessen och att det därav är OK för Samgräv 
och Bugärde Utveckling att initiera en planprocess med förbehåll att det inte skadar riksintresset? 
  

 
  
Mvh 
Mathias Cederblad, VD Samgräv 
Daniel Bergström, Styrelseledamot Bugärde Utveckling AB 
  
 
 
This message, including any attachments hereto, may contain privileged or 
confidential information and is sent solely for the attention and use of the 
intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither 
use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should 
immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. 
Thank you. 
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