8 Slutsatser

8.1 Korridorer Almedal-Landvetter

I kapitel 7 Platsspecifik gestaltning, förs ett resonemang kring vilken
påverkan som de olika korridors- och stationsalternativen kan ge på
landskapets funktion och landskapsbild samt vilka gestaltningsaspekter
som är aktuella för det specifika fokusområdet. I detta kapitel sammanfattas
möjligheterna att få anläggningen att samspela med det landskap den
är placerad i, inom respektive korridor. Slutsatserna är dragna utifrån
korridorens förmåga att ta till vara den potential som finns i landskapet samt
hur väl känsligheterna i landskapet kan hanteras inom korridoren.

Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Järnvägen riskerar att förstärka
den barriär som redan finns, samtidigt som det finns potential att anlägga
fler passager över infrastrukturen och stadsutveckla områden i samband
med att järnvägen byggs. En ny station i Mölndal förstärker Mölndals
karaktär som en knutpunkt för resande. Det finns risk för barriärverkan
och bullerpåverkan för bostadsområdena söder om Mölndals station, om
anläggningen passerar dessa områden på bro. Bron har potential att bli ett
blickfång för resenärer på E6/E20 och Västkustbanan. Om anläggningen går
i tunnel blir påverkan mindre för dessa områden. Öster om Mölndal finns
flera områden med karaktärer känsliga för påverkan, men då anläggningen
går i tunnel påverkas inte dessa områden. Öster om Mölnlycke går korridoren
i markplan och påverkar platser som är känsliga för förändrad karaktär,
som till exempel området kring Yxsjön och Björröd. Påverkan kan dock
begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt passager för
befintliga stigar. Strax före Landvetter flygplats går anläggningen in i tunnel.
Stationsalternativ L1 ger en god tillgänglighet till flygplatsens målpunkter
för resenärer. Stationsalternativ L7 ger en sämre tillgänglighet och kräver en
anslutningsresa för de resenärer som ska till flygplatsterminalen. Alternativ
L7 stärker inte Landvetter flygplats karaktär som målpunkt för resande.

Öster om Mölndal finns flera områden med karaktärer känsliga för påverkan,
men då anläggningen går i tunnel påverkas inte dessa områden. Norr
om Hårssjön kan anläggningen komma att gå i markplan. Entrémiljön
till rekreationsområdet vid Finnsjön riskerar en negativ påverkan på
upplevelsevärdena. Påverkan kan dock begränsas med visuella och
bullerskyddande vallar samt passager för befintliga stigar. De mindre
boendemiljöerna i korridoren är känsliga för skalförändring, som Benareby
och Buarås. Det är av stor vikt att landskapsanpassande åtgärder sker vid
intrång genom Benareby för att begränsa påverkan på karaktären i området.
Vid Landvetter flygplats innebär alternativ L3 ett betydande intrång som med
stora åtgärder kan få anläggningen att passa in.

Korridoren går genom följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck, M1,
Sandbäck, Yxsjön, Skällsjöås/Buarås, L1 och L7.

Korridoren går genom följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck,
M1, Sandbäck, Finnsjön/Benareby, Skällsjöås/Buarås och L3.

•

Kan järnvägsanläggningen inom korridoren utformas så att den bidrar till
en hög attraktivitet för resande med tåg?

•

Kan järnvägsanläggningen anpassas väl i landskapet? Kan inpassningen
i landskapet göras med omsorg, trots järnvägens geometrier med
begränsade möjligheter till kurvor i plan och proﬁl?

Svaren på dessa frågor har resulterat i en slutsats varje korridor. För var och
och en av de tre delsträckorna, korridorer Almedal-Landvetter, korridorer
Landvetter-Borås samt korridorer genom Borås, har en även bedömning
gjorts avseende vilken korridor som är bäst ur ett gestaltningsperspektiv. I
de fall korridoren på en sträcka visar två olika lösningar, till exempel tunnel i
den norra delan av korridoren och markplan i den södra delen av korridoren,
är det situationen med markplan som har bedömts.
De sammanfattande slutsatser som beskrivs i detta kapitel har legat till
grund för bedömningen i projektets hållbarhetsbedömning för de delar
som rör landskapskaraktär inom blocket Social hållbarhet. Analys av
landskapskaraktär och föreslagna åtgärder har även använts som grund för
bedömningen av miljökonsekvenser avseende Landskap och bebyggelse i
projektets Miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

8.1.1 Mölnlycke M1 och L1/L7

SLUTSATS KORRIDOR MÖLNLYCKE M1 OCH L1/L7
Korridor Mölnlycke med stationerna M1 och L1 förordas ur ett gestaltningsperspektiv. Korridoren möjliggör för stationer i Mölndal och Landvetter flygplats som med god gestaltning har mycket stor potential att bidra
till en hög attraktivitet för resande med tåg. Korridor Mölnlycke med M1
och L1/L7 ger på sträckan lite påverkan avseende karaktär och rörelsemönster och kan med rimliga åtgärder passas in i känsliga områden.
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Figur 201. Utredningskorridor Mölnlycke.
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SLUSATS KORRIDOR LANDVETTER ÖST M1 OCH L3
Korridor Landvetter Öst med stationerna M1 och L3 förordas inte ur ett
gestaltningsperspektiv då korridoren går genom ett antal småskaliga
boendemiljöer som är känsliga för skalförändring. Korridoren möjliggör
för stationer i Mölndal och vid Landvetter flygplats genom stationsalternativ L3. Stationsalternativet medför stora intrång vid flygplatsen och
det krävs omfattande åtgärder för att anläggningen ska kunna passas in.
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Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Järnvägen riskerar att förstärka den
barriär som redan finns, samtidigt som det finns potential att anlägga fler
passager över infrastrukturen och stadsutveckla områden i samband med att
järnvägen byggs. En ny station i Mölndal förstärker Mölndals karaktär som en
knutpunkt för resande. Det finns risk för barriärverkan och bullerpåverkan
för bostadsområdena söder om Mölndals station, om anläggningen passerar
dessa områden på bro. Bron har potential att bli ett blickfång för resenärer på
E6/E20 och Västkustbanan. Om anläggningen hamnar i tunnel blir påverkan
liten för dessa områden.

SLUTSATSER

Vid framtagandet av gestaltningsprogrammets slutsatser har två av projektets
generella gestaltningsavsikter ställts som frågor;

8.1.2 Landvetter Öst M1 och L3
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Figur 202. Utredningskorridor Landvetter Öst.
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8.1.3 Tulebo

8.1.4 Raka vägen

8.1.5 Raka vägen Öst

Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Järnvägen riskerar att förstärka den
barriär som redan finns, samtidigt som det finns potential att anlägga fler
passager över infrastrukturen och stadsutveckla områden i samband med att
järnvägen byggs. En ny station i Mölndal förstärker Mölndals karaktär som en
knutpunkt för resande. Det finns risk för barriärverkan och bullerpåverkan
för bostadsområdena söder om Mölndals station, om anläggningen passerar
dessa områden på bro. Bron har potential att bli ett blickfång för resenärer
på E6/E20 och Västkustbanan. Om anläggningen hamnar i tunnel blir
påverkan liten för dessa områden. Öster om Mölndal finns flera områden med
karaktärer känsliga för påverkan, men då anläggningen går i tunnel påverkas
inte dessa områden. Vid Tulebo finns dock en passage som kan gå i markplan.
Boendemiljön i Tulebo är känslig för skalförändring, liksom områdena
Hultakulla, Benareby och Bolås och Skällsjöås längre österut i korridoren.
Det är av stor vikt att landskapsanpassande åtgärder sker vid intrång
genom småskaliga boendemiljöer för att begränsa påverkan på karaktären
i området. Strax före Landvetter flygplats går anläggningen i tunnel.
Stationsalternativ L1 ger en god tillgänglighet till flygplatsens målpunkter
för resenärer. Stationsalternativ L7 ger en sämre tillgänglighet och kräver en
anslutningsresa för de resenärer som ska till flygplatsterminalen. Alternativ
L7 stärker inte Landvetter flygplats karaktär som målpunkt för resande.

Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Där järnvägen går in i tunnel i
Lackarebäck för korridor Raka vägen är det dock begränsat med bostäder.
Det finns en viss tålighet för anläggningens storlek i det berörda området,
men anläggningen kommer att bli mycket påtaglig, både för resenärer på E6/
E20 och för boende på andra sidan dalgången. Det finns potential att anlägga
fler kopplingar över infrastrukturen och stadsutveckla områden i dalgången i
samband med att järnvägen byggs och vägar måste dras om.

Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Där järnvägen går in i tunnel i
Lackarebäck för korridor Raka vägen är det dock begränsat med bostäder.
Det finns en viss tålighet för anläggningens storlek i det berörda området,
men anläggningen kommer att bli mycket påtaglig, både för resenärer på E6/
E20 och för boende på andra sidan dalgången. Det finns potential att anlägga
fler kopplingar över infrastrukturen och stadsutveckla områden i dalgången i
samband med att järnvägen byggs och vägar måste dras om.

Öster om Mölndal finns flera områden med karaktärer känsliga för påverkan,
men då anläggningen går i tunnel påverkas inte dessa områden. Öster om
Mölnlycke går korridoren i markplan och påverkar platser som är känsliga
för förändrad karaktär, som till exempel området kring Yxsjön och Björröd.
Påverkan kan dock begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt
passager för befintliga stigar. Strax före Landvetter flygplats går anläggningen
in i tunnel.

Strax öster om Finnsjön där järnvägen i den södra delen av korridoren kan gå
i markplan påverkas boendemiljöerna kring Benareby. Benareby är känsligt
för karaktär- och skalförändring. Det är av stor vikt att landskapsanpassande
åtgärder sker vid intrång genom Benareby för att begränsa påverkan på
karaktären i området. Vid Buarås söder om Landvetter tätort finns möjlighet
att inpassa anläggningen utan större påverkan på boendekvalitéterna.

Korridoren berör följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck,
Mölndal, Sandbäck, Tulebo, Finnsjön/Benareby, Skällsjöås/Buarås, L1
och L7.

Korridoren berör följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck, Yxsjön,
Skällsjöås/Buarås, L1 och L7.

SLUTSATS KORRIDOR TULEBO
KorridorTulebo förordas inte i första hand, men om Mölnlyckekorridoren
omöjliggörs, är korridor Tulebo ett möjligt alternativ ur ett gestaltningsperspektiv då korridoren möjliggör för station i Mölndal och station L1 vid
Landvetter flygplats. Korridoren går genom ett antal småskaliga boendemiljöer som är känsliga för skalförändring och särskilda krav ställs på
gestaltningen i dessa områden. Trots omfattande åtgärder kommer det
finnas begränsade möjligheter att inpassa anläggningen i landskapet.

Partille

SLUTSATS KORRIDOR RAKA VÄGEN
Korridor Raka vägen förordas inte, då risken finns att funktionen av
järnvägen blir begränsad utan en station i Mölndal. Potentialen att bidra
till en hög attraktivitet för resande med tåg bedöms således vara lägre
för alternativ Raka vägen än de alternativ som möjliggör för en station i
Mölndal.
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Figur 203. Utredningskorridor Tulebo.
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Figur 204. Utredningskorridor Raka vägen.

GESTALTNINGSPROGRAM, GÖTEBORG-BORÅS, EN DEL AV NYA STAMBANOR, LOKALISERINGSUTREDNING

110

Buarås
Bolås

Nordsjön

0

165

Landvetters fpl.

Nya Långenäs

120

Buarås

Björröd

Mölnlycke

Bolås

Vrestaby

Skårtorp

Backa
Björröd

Nordsjön

110

Örgryte

Skårtorp

Delsjön

Bolås

Tulebo

Härlanda
stambana

(gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Landvetter

50

Björröd

Benareby

Öxeryd

Backa

Nya Långenäs

Pixbo

Partille

Bårhult

Delsjön

Mölnlycke

SLUTSATS KORRIDOR RAKA VÄGEN ÖST
Korridor Raka vägen Öst förordas inte, då risken finns att funktionen av
järnvägen blir begränsad utan en station i Mölndal. Potentialen att bidra
till en hög attraktivitet för resande med tåg bedöms således vara lägre
för alternativen utan station i Mölndal. Då korridoren går genom
Benareby som är känslig för skalförändring i markplan ställs särskilda
krav på gestaltningen. Trots omfattande åtgärder kommer det finnas
begränsade möjligheter att inpassa anläggningen i landskapet.
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Korridoren berör följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck,
Finnsjön/Benareby, Skällsjöås/Buarås och L3.
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Vid Landvetter flygplats innebär alternativ L3 ett betydande intrång som med
stora åtgärder kan få anläggningen att passa in.
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Stationsalternativ L1 ger en god tillgänglighet till flygplatsens målpunkter
för resenärer. Stationsalternativ L7 ger en sämre tillgänglighet och kräver en
anslutningsresa för de resenärer som ska till flygplatsterminalen. Alternativ
L7 stärker inte Landvetter flygplats karaktär som målpunkt för resande.
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Figur 205. Utredningskorridor Raka vägen Öst.
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8.2.1 Hindås
Öster om Landvetter flygplats och väg 27/40 går korridoren i markplan i
ett område som är relativt glesbefolkat. Landskapets karaktär kan till stora
delar bibehållas då korridoren går genom stora, täta skogsområden där den
visuella påverkan endast blir lokal. Vid Klippans naturreservat mellan Hindås
och Rävlanda passerar korridoren ett känsligt parti, både utifrån områdets
naturvärden och det rekreativa sambandet mellan Klippan och Hindås.
Påverkan kan begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt
passager för befintliga stigar.
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8.2.2 Hestra
Öster om Landvetter flygplats och väg 27/40 går korridoren i markplan i
ett område som är relativt glesbefolkat. Landskapets karaktär kan till stora
delar bibehållas då korridoren går genom stora, täta skogsområden där den
visuella påverkan blir endast lokal. Vid Klippans naturreservat mellan Hindås
och Rävlanda passerar korridoren ett känsligt parti, både utifrån områdets
naturvärden samt det rekreativa sambandet mellan Klippan och Hindås.
Påverkan kan begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt
passager för befintliga stigar.
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Figur 206. Utredningskorridor Hindås.
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Vid passagen över Nolåns dalgång krävs stora åtgärder för att passa in
anläggningen med dalgångens småskaliga, relativt öppna karaktär. Åtgärder
krävs också för att skydda upplevelsevärden söder om hela Gesebols
sjösystem. Särskilda landskapsanpassade åtgärder för att skydda platsers
karaktär krävs också vid Lunkebäcken, Vatthult, Slätthult och Backabo.
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Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Sundshult,
Lunkebäcken, Hestra, Södra Gesebol, Pålsbo-Backabo.
SLUTSATS KORRIDOR HESTRA
Korridor Hestra förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv på grund av
passagen över Nolåns dalgång och risken för brutna samband mellan
Olsfors och Gesebol, samt intrånget söder om Hindås som även korridor
Hindås medför. Korridoren når stationsalternativen B1C och B2 i Borås.
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Korridor Hindås förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv, men om
korridor Bollebygd Syd omöjliggörs är denna korridor ett möjligt alternativ på grund av att korridoren till stora delar går genom glest befolkade
områden med stora skogar där anläggningen endast får en lokal påverkan. Korridoren når stationsalternativen B1C och B2 i Borås.
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Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Sundshult,
Lunkebäcken, Gisslefors, Norra Gesebol, Pålsbo-Backabo.
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Över Nolåns dalgång är linjedragning bäst i ett läge norr om Gisslefors för
att begränsa negativ påverkan på platsens karaktär. Landskapsanpassande
åtgärder krävs också för att begränsa påverkan på mindre boendemiljöer och
upplevelsevärden norr om hela Gesebols sjösystem, samt vid Lunkebäcken,
Vatthult och Backabo.
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Figur 207. Utredningskorridor Hestra.
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8.2.3 Bollebygd Nord
Öster om Landvetter flygplats går korridoren i markplan i ett område
som är relativt glesbefolkat utmed väg 27/40. Med rimliga åtgärder kan
järnvägen skalmässigt passas in i landskapet och i stora delar samspela med
den infrastrukturpräglade karaktären längs med väg 27/40. Korridoren
passerar södra delen av Klippans Naturreservat. Eventuell påverkan på
naturreservatet kan dock begränsas med visuella och bullerskyddande vallar
samt passager för befintliga stigar. Korridoren korsar Nolåns dalgång på bro
strax norr om Bollebygd. Påverkan på Bollebygd blir stor genom att tätortens
utbyggnadsmöjligheter begränsas samt att tillgängligheten till rekreativa
värden längre norrut i dalgången riskerar att försämras. Tunnelmynningen
på västra dalsidan blir mycket exponerat och förändrar den öppna småskaliga
karaktären i dalgången. Öster om Bollebygd riskerar anläggningen att bli en
barriär mellan Olsfors och området kring Gesebol. Landskapsanpassande
åtgärder krävs vid Vatthult och Backabo för att skydda och utveckla
platsernas karaktär.
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Figur 208. Utredningskorridor Bollebygd Nord.

8.2.4 Olsfors
Öster om Landvetter flygplats går korridoren i markplan i ett område
som är relativt glesbefolkat utmed väg 27/40. Med rimliga åtgärder kan
järnvägens skala passas in i landskapet och i stora delar samspela med
den infrastrukturpräglade karaktären längs med väg 27/40. Korridoren
passerar södra delen av Klippans Naturreservat. Eventuell påverkan på
naturreservatet kan dock begränsas med visuella och bullerskyddande vallar
samt passager för befintliga stigar. Korridoren korsar Nolåns dalgång på bro
strax norr om Bollebygd. Påverkan på Bollebygd blir stor genom att tätortens
utbyggnadsmöjligheter begränsas samt att tillgängligheten till rekreativa
värden längre norrut i dalgången riskerar att försämras. Tunnelmynningen
på västra dalsidan blir mycket exponerat och förändrar den öppna småskaliga
karaktären i dalgången. Söråns dalgång är trång och passeras på bro. Med
stor omsorg i placering och utformning av bro kan den passas in i landskapet.
Beroende på lokalisering inom korridoren kan landskapsanpassande åtgärder
krävas vid Vannasjön och norr om Västersjön för att anpassa anläggningen till
den känsliga karaktären kring sjöarna.
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Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Grandalen,
Nässlehult-Backa, Söråns dalgång, Vannasjön och Viared.
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Figur 209. Utredningskorridor Olsfors.
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SLUTSATS KORRIDOR OLSFORS
Korridor Olsfors förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv på grund av
passagen över Nolåns dalgång som begränsar Bollebygds utbyggnadsmöjligheter norrut, samt anläggningens stora skala som förändrar
karaktären i dalgången. Korridoren når stationsalternativen B1A, B4,
B11A och B11B i Borås.
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SLUTSATS KORRIDOR BOLLEBYGD NORD
Korridor Olsfors förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv på grund av
passagen över Nolåns dalgång som begränsar Bollebygds utbyggnadsmöjligheter norrut, samt anläggningens stora skala som förändrar karaktären
i dalgången. Korridoren når stationsalternativen B1C och B2 i Borås.
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Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Grandalen,
Nässlehult-Backa, Södra Gesebol, Pålsbo-Backabo.
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Öster om Landvetter flygplats går korridoren i markplan i ett område som är
relativt glesbefolkat utmed väg 27/40. Med rimliga åtgärder kan järnvägen
skalmässigt passas in i landskapet och i stora delar samspela med den
infrastrukturpräglade karaktären längs med väg 27/40.
Korridoren passerar södra delen av Klippans Naturreservat. Eventuell
påverkan på naturreservatet kan dock begränsas med visuella och
bullerskyddande vallar samt passager för befintliga stigar. Korridoren korsar
Nolåns dalgång sydväst om Bollebygd strax söder om väg 27/40. Dalgången
mellan Bollebygd och Rävlanda är känsligt för skalförändring på grund av
kombinationen av tätorterna och de många siktlinjerna som påverkas från
de omgivande höjderna. Närheten till väg 27/40 innebär att dalgången redan
här infrastrukturpräglad och bedömningen är att järnvägen kan passas in
i landskapet med rimliga landskapsanpassande åtgärder. Utformning av
järnväg, passager och eventuell tunnelmynning kräver en gestaltning som tar
hänsyn till det tätortsnära och exponerade läget.
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Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Grandalen,
Kråktorp, Vannasjön och Viared.
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SLUTSATS KORRIDOR BOLLEBYGD SYD
Korridor Bollebygd Syd förordas ur ett gestaltningsperspektiv på grund
av sin dragning i området längs med väg 27/40 som redan har en
infrastrukturpräglad karraktär. Korridoren kan med rimliga åtgärder
skalmässigt passas in i landskapet. Korridoren når stationsalternativen
B1A, B4, B11A och B11B i Borås.
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Korridoren passerar flera platser som Rammsjön, Låddekärrsbu, Vannasjön
vilka är känsliga för skal- och karaktärsförändring, men anläggningen kan
med landskapsanpassade åtgärder ändå passas in.
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Figur 210. Utredningskorridor Bollebygd Syd.
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8.3 Korridorer genom Borås

8.3.2 Knalleland, B2
Alternativ B2 innebär en lång, bred bro tvärs över Viskans dalgång med
närhet till flera av stadens målpunkter. Intrånget i Rya åsar kommer att bli
märkbart, men möjlighet ﬁnns att återställa marken vid tunnelmynningen
och därmed mildra intrånget. Intrånget i stadsdelen Norrmalm blir också
märkbart, så anläggningen bör gå in i tunnel i den delen av området med
något glesare bebyggelse, där det finns större möjligheter att återställa
tidigare funktioner.

8.3.1 Borås C nordöst B1A & sydöst B1C
Stationsalternativen som innebär bergtunnel under staden ger förhållandevis liten påverkan på sin omgivning. Korridor genom B1A har en möjlig
sträcka i markplan innan den går in i tunnel sydväst om väg 27. Men då
sträckan är förhållandevis kort och går i ett område som är präglat av
infrastruktur bedöms anläggningen med rimliga åtgärder kunna passas in.
Förutom stationsuppgångar i form av hisschakt kommer även övriga mindre
schakt bli synliga i stadsmiljön. Det ﬁnns relativt stora möjligheter att
inpassa dessa i stadsmiljön, men det måste göras med stor hänsyn, både
till känsliga stads- och bebyggelsemiljöer samt grönstrukturer. Beroende
på var hisschakten placeras ﬁnns stor potential att knyta ihop Borås C och
resecentrum med den nya anläggningen och skapa en god tillgänglighet
med närhet till de flesta av stadens målpunkter. Stor vikt måste läggas vid
gestaltning av stationsanläggningen så att utrymmena, trots att de ligger
djupt ner under mark, upplevs som trygga.
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Figur 211. Korridor Borås C nordöst med stationsalternativ B1A.

Sävshult
0

1

© Lantmäteriet

2

3Loftsdal
km

Aplared

Näs

Bosjön

Björkhult

Öd

Figur 212. Korridor Borås C sydöst med stationsalternativ B1C.
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SLUTSATS KORRIDOR KNALLELAND OCH STATION B2
Station B2 med tillhörande korridor förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv trots sin relativa närhet till flera av stadens målpunkter och att
stationen har potential att få en stor användning. Men, på grund av sin
storlek och begränsade möjligheter att passas in i staden är förutsättningarna för att utveckla och stärka platsens karaktär begränsade trots
att Knalleland står inför en omdaning. Platserna för anslutande järnvägssträckor, Rya åsar och Norrmalm är mycket känsliga för skalförändringar
och påverkan.

SLUTSATS KORRIDOR BORÅS C SYDÖST OCH STATION B1C
Station B1C med tillhörande korridor förordas ur ett gestaltningsperspektiv på grund av sin närhet till de flesta av stadens målpunkter. Stationen
har potential att få en stor användning och bidra till en hög attraktivitet i
resande med tåg. Korridorens dragning i tunnel under hela Borås innebär
att påverkan på staden blir liten. Då stationen ligger långt under mark
krävs god gestaltning för att bidra till en hög grad av upplevd trygghet.

SLUTSATS KORRIDOR BORÅS C NORDÖST OCH STATION B1A
Station B1A med tillhörande korridor förordas ur ett gestaltningsperspektiv på grund av sin närhet till de flesta av stadens målpunkter. Stationen
har potential att få en stor användning och bidra till en hög attraktivitet i
resande med tåg. Korridorens dragning i tunnel under hela Borås innebär
att påverkan på staden blir liten. Då stationen ligger långt under mark
krävs god gestaltning för att bidra till en hög grad av upplevd trygghet.

Utredningskorridor BoråsSegerstorp
C nordöst (B1A)288
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Eftersom anläggningen ligger på bro bryts inga samband, men då bron är
bred blir undergångarna förhållandevis långa och kan upplevas som otrygga.
Knalleland är utpekat som ett av stadens utvecklingsområden vilket innebär
att det ﬁnns det stor potential att stadsutveckla området runt stationen.
Genom att exploatera områdena närmast anläggningen med byggnader utan
känslig verksamhet kan anläggningens buller delvis skärmas bort. Det ﬁnns
stor potential att skapa en stationsanläggning som blir ett nytt landmärke i
denna del av Borås.
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Figur 213. Korridor Knalleland med stationsalternativ B2.
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8.3.4 Borås C och Osdal, B11A

8.3.5 Osdal, B11B

Eftersom stationsalternativ B4 både har en huvudbana och en bibana som
till stora delar ligger i markplan riskerar stora områden i staden att påverkas
negativt av järnvägen. Bibanan passerar området vid Pickesjön i skärning
vilket kan få stora negativa konsekvenser för rekreationsområdet. Intrånget
kommer även bli stort vid området Göta samt att det ﬁnns risk för ökade
barriäreffekter då anläggningen passerar området i markplan.

Stationsalternativ B11A innebär en station vid Osdal, för tåg mot Jönköping
och Stockholm och en station vid Borås C för regionaltåg mot Göteborg.
Stationsalternativet kan ge stora fördelar för de som pendlar mellan Göteborg
och Borås med närhet till flera av stadens målpunkter och möjlighet till byten
till samtliga beﬁntliga järnvägslinjer. Stationsläget vid Osdal har inte samma
tillgänglighet, men kan genom bytesmöjlighet till Viskadalsbanan få en bra
access till centrala Borås för resande som kommer österifrån.

Stationsalternativet B11B innebär en station på huvudbana vid Osdal, där
samtliga tåg stannar. Stationsläget vid Osdal har begränsad tillgänglighet
bortsett från de som kommer med bil, men kan genom bytesmöjligheten
till Viskadalsbanan få en bra access till centrala Borås. Trots detta är
stationsalternativets läge i utkanten av Borås, långt från stadens målpunkter,
starkt begränsande vilket riskerar att leda till att få nyttjar järnvägen som
transportmedel.

Det ﬁnns potential att skapa ett nytt landmärke genom en ny bro över
Viskans dalgång. Intrånget i bebyggelse blir förhållandevis litet, både för
dubbelspåren och huvudbanan då anläggningen lokaliseras i ett område
som är förhållandevis glesbebyggt. Däremot finns risk för stora intrång i
naturmiljöerna runt huvudbanan, som har höga natur- och rekreationsvärden.
Påverkan kan begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt
passager för befintliga stigar. Borås C är inte känslig för den typ av
skalförändring som anläggningen medför. Anläggningen har stor potential att
stärka och utveckla platsens karaktär.

Det finns potential att skapa ett nytt landmärke genom en ny, hög bro
över Viskans dalgång. Bron kommer dock att bli mycket omfattande, då
stationen kräver sex spår i bredd och det kan bli svårt att passa in stationen
i landskapet. Intrången i naturmiljöerna som både har stora natur- och
rekreationsvärden riskerar att bli stora runt anläggningen. Påverkan kan
begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt passager för
befintliga stigar. Påverkan och intrång i bebyggelsemiljöer kan begränsas, då
anläggningen går genom ett område som är förhållandevis glesbebyggt. Risk
finns dock att bebyggelse som är belägen kring sjöarna i området störs av
anläggningens buller, eftersom buller sprids längre över vatten än över land.

Stationen ligger på en bro i området Lusharpan. Då Lusharpanområdet är
starkt präglat av infrastruktur och kopplingarna till andra stadsdelar är få,
ﬁnns stor potential att förbättra tillgängligheten till området genom nya
vägkopplingar till stationen. Potential ﬁnns även att förtäta och stadsutveckla
Lusharpan och skapa en tydligare entré till Borås för resande som kommer
västerifrån. Dock är det långt till stadens målpunkter, vilket riskerar att
minska attraktiviteten för stationsläget.

SLUTSATS KORRIDOR BORÅS C/OSDAL OCH STATION B11A
Station B11A med tillhörande korridor förordas ur ett gestaltningsperspektiv på grund av det centrala stationslägets närhet till de flesta av
stadens målpunkter. Stationen har potential att få en stor användning
och bidra till en hög attraktivitet i resande med tåg. Intrånget i bebyggelse blir förhållandevis litet, både för dubbelspåren och huvudbanan då
anläggningen lokaliseras i ett område som är förhållandevis glesbebyggt.
Anläggningen har stor potential att stärka och utveckla platsens karaktär
vid Borås C.

SLUTSATS KORRIDOR LUSHARPAN OCH STATION B4
Station B4 med tillhörande korridor förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv då anläggningen är omfattande, går mycket i markplan och stora
områden i staden riskerar att påverkas negativt av järnvägen. Trots att
det finns stor potential att utveckla Lusharpanområdet är det långt till
stadens målpunkter vilket gör att stationen riskerar att få en begränsad
användning och inte bidra till en så hög attraktivitet för resande med tåg.
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Figur 214. Korridor Lusharpan med stationsalternativ B4.
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Figur 215. Korridor Osdal/Borås C med stationsalternativ B11A.
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SLUTSATS KORRIDOR OSDAL OCH STATION B11B
Station B11B med tillhörande korridor förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv på grund av det externa läget varifrån det är långt till stadens
målpunkter. Detta gör att stationen riskerar att få en begränsad användning och inte bidra till en hög attraktivitet i resande med tåg. Intrånget i
bebyggelse blir förhållandevis litet, men då stationen ligger på huvudbana är anläggningen mycket omfattande och kan vara svår att passa in i
landskapet.

SLUTSATSER

8.3.3 Lusharpan, B4
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Figur 216. Korridor Osdal med stationsalternativ B11B.
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9 Fortsatt arbete
Nästa skede av arbetet med den nya stambanan innebär framtagande
av planförslag för järnvägsplan. När det arbetet påbörjas finns valda
korridors- och stationsalternativ inom vilka järnvägens plan- och profilläge
ska arbetas fram. I arbetet med järnvägsplanen kommer ett tillhörande
gestaltningsprogram att tas fram. För järnvägsplanens gestaltningsprogram
ska aktuellt gestaltningsprogram ligga till grund, liksom de generella
och områdesspecifika gestaltningsavsikterna. Även de platsspecifika
gestaltningsförslagen som presenteras i kapitel 7 ska fungera som ett stöd i
framarbetande av plan- och profilläge för aktuell korridor.

FORTSATT ARBETE

Nedan förs ett resonemang angående viktiga aspekter att hantera i det
fortsatta gestaltningsarbetet med den nya järnvägen. Resonemanget utgår
från projektets gestaltningsavsikter.

9.1 Fortsatt arbete utifrån projektets gestaltningsavsikter
9.1.1 Generella gestaltningsavsikter
•

Utforma järnvägsanläggningen så att den bidrar till en hög
attraktivitet för resande med tåg.

I det fortsatta gestaltningsarbetet med den nya järnvägen är det mycket
viktigt att aktörer såsom regionen, kommuner, organisationer, fastighetsägare
med flera samarbetar med Trafikverket för att skapa attraktiva och
tillgängliga stationslägen som medför att tåg blir förstahandsvalet för resor
inom regionen.
•

Utforma järnvägsanläggningen med en hög ambitionsnivå i teknisk
design och arkitektur.

För att uppnå en hög nivå på teknisk design och arkitektur krävs vidare ett väl
fungerande samarbete med kommuner, organisationer och fastighetsägare
för att få till stånd en förebildlig anläggning som många kan känna sig stolta
över och delaktiga i.
•

Anpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil.
Inpassning i landskapet ska göras med omsorg.

Fördjupa och detaljera analysen av landskapets känslighet och potential i
samband med kommande arbete med framtagande av planförslag. Denna
gestaltningsavsikt kommer ha en stor roll i det kommande arbetet med
järnvägsplan då järnvägens plan- och profilläge fastställs.
•

Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar och
sidoområden, med hänsyn till dess omgivning.

Olika landskapsanpassade utformningar av järnvägsanläggningens
släntlutningar och sidoområden har lyfts i detta gestaltningsprogram. Hur
slänter och sidoområden utformas ska utgå ifrån de analyser av landskapet
som görs i kommande skeden, men kommer även att påverkas av juridiska
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aspekter. Vissa landskapsanpassningsåtgärder kommer till exempel att
kunna arbetas in först i byggskede efter att en eventuell frivillig markåtkomst
erhållits med berörd fastighetsägare.
•

Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att bibehålla eller öka
biologisk mångfald i landskapet.

Resultatet av fördjupade utredningar avseende naturmiljö ska analyseras
utifrån ett gestaltningsperspektiv. Vid behov kan fler platsspecifika
gestaltningsavsikter arbetas fram. De åtgärder som krävs i form av så kallade
skyddsåtgärder (beskrivs mer utförligt i MKB) kommer att utföras inom
området för järnvägsplan. Utformningen av anläggningen är en del i detta,
men många anpassningsåtgärder är beroende av hur anläggningen driftas.
•

Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en
hållbar masshantering som utgår från landskapets känslighet och
potential.

Denna gestaltningsavsikt kommer även i det fortsatta arbetet med
järnvägsplan få en stor roll, då det är där järnvägens plan- och profilläge inom
korridoren fastställs. Hur massorna ska hanteras kommer att preciseras allt
eftersom och pågå in i byggskedet.
•

Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan.

I kommande arbete behöver utförande av anläggningen, ingående material
och livscykelanalyser samt drifts- och underhållsaspekter genomsyras av att
uppnå uppsatta klimatmål.
•

Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel.

Materialval hanteras i kommande arbete. En del av arbetet för att uppnå
en hållbar livscykel av anläggningen drivs dock redan inom det nationella
arbetet med de nya stambanorna. Exempelvis tas ett koncept fram för
bullerskärmar och annan utrustning.
•

Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den nya
anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket medför
höga krav på drift och underhåll.

I de fall då drift och underhåll är en avgörande aspekt för
landskapsanpassningsåtgärder eller gestaltning är det fördelaktigt om
åtgärderna förankras hos Trafikverkets drift- och underhållskompetenser i
ett tidigt skede.
•

Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende detaljeringsnivå i
de delar som allmänheten kommer nära.

I det gestaltningsprogram som tas fram för järnvägsplan behöver en analys
göras av vilka områden som kräver en högre omsorg i detaljeringsnivå. För att
hitta en relevant och intressant detaljeringsnivå rekommenderas samråd med
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aktuella intressenter. Till exempel kring stationer kommer det vara viktigt
att kommunerna på ett tidigt stadium involveras i gestaltningsarbetet. Eller
då järnvägen gör intrång eller går nära fastigheter såsom boendemiljöer eller
verksamheter kan intressanta gestaltningsaspekter fångas upp i samråd med
fastighetsägare.

9.1.2 Områdesspecifika gestaltningsavsikter
De områdesspecifika gestaltningsavsikterna återfinns i kapitel 4.2.2. i denna
handling. Utifrån dessa presenteras i kapitel 7 förslag till platsspecifik
gestaltning. Detta görs för ett antal fokusområden inom korridorerna
där det finns stora allmänna intressen och särskilda krav ställs på
gestaltningen. I det fortsatta gestaltningsarbetet måste hela sträckan för
aktuell korridor gestaltas. I det arbetet kommer järnvägens dragning att
detaljeras avseende intrång i fastigheter och behov av gestaltning och
landskapsanpassningsåtgärder preciseras.
Ett integrerat gestaltningsarbete kommer ge goda förutsättningar för att dels
ta tillvara på den potential som finns, till exempel för stadsutveckling kring
stationerna, dels ta hänsyn till de känsliga områden som finns i landskapet.
På delar av sträckan finns till exempel risk för översvämningsproblematik
och inte minst där är det viktigt med ett integrerat gestaltningsarbete som
inbegriper de aktuella kommunerna. I de fall banans översvämningsskydd
riskerar att bli en barriär för viktiga skyfallsvägar, måste detta studeras,
liksom vilka åtgärder som krävs för att motverka och kompensera för denna
effekt. Det integrerade gestaltningsarbetet bör således inbegripa aktörer som
kommuner och regionen, men även organisationer, fastighetsägare liksom
kompetenser inom till exempel naturmiljö, kulturmiljö och geoteknik.
Gestaltningsavsikterna i lokaliseringsskedet har huvudsakligen inriktning
mot boendemiljötäta områden, öppna landskap kring jordbruk och sjöar,
samt skogsområden med höga naturvärden, då dessa har bedömts som
alternativskiljande aspekter. I kommande arbete bör, utifrån slutsatserna
i den integrerade landskapskaraktärsanalysen, även en tillkommande
gestaltningsavsikt för skogsbruket hanteras:
• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på
möjligheterna att bedriva ett effektivt skogsbruk.
Gestaltningsavsikten omfattar frågor som till exempel att möjliggöra
skogsvägar och reducera påverkan på skogsfastigheter.

10 Ordlista

BANK
Järnvägen ligger upphöjd över markytan på en vall.
BARRIÄR
Hinder i landskapet som kan vara visuellt, fysiskt eller upplevt. En visuell barriär
bryter siktlinjer, skymmer vyer eller utsikt vilket påverkar hur landskapet
uppfattas. En fysisk barriär är ett fysiskt hinder som begränsar framkomlighet
för människor, djur och natur, till exempel stängsel runt järnvägen som hindrar
djur och människor från att passera eller uppehålla sig på spåren.
BARRIÄREFFEKT
Den fysiska och visuella effekt som en barriär har på rörlighet och tillgänglighet.
BIBANA
En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en delsträcka för
att sedan återansluta till huvudbanan igen.
BIBANA MED SÄCKSTATION
En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana på en sträcka för att
ansluta till en järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar, och tågen därför
måste byta färdriktning för att lämna järnvägsstationen. Stationen fungerar
som en säck, det finns bara en väg ut tillbaka till huvudbanan.
BROSTÖD
Den konstruktion som bär bron, exempelvis i form av betongpelare under bron.
BULLERSKYDD
Anläggning avsedd att reducera eller förhindra buller. Bullerskydden utgörs
oftast av vall eller skärm av något slag. Utseende kan variera.
DETALJPLAN
Ett juridiskt dokument som reglerar hur marken inom ett avgränsat område får
användas eller bebyggas. En detaljplan kan exempelvis visa var och hur högt
hus det är tillåtet att bygga på en viss plats. En järnvägsplan får inte strida mot
gällande detaljplaner.
DRIFTPLATS
Ett på banan avgränsat område som är utrustad med växlar och signaler, där
tåg till exempel byter spår eller riktning. Se även Station.

EKOLOGISKT SAMBAND
Begreppet ekologiska samband innefattar strukturer som är viktiga för
att bibehålla ekologiska värden gällande arters spridningsmöjligheter,
habitatnätverk och livsmiljöer. En sådan struktur kan exempelvis vara en
lövskogsmiljö som sträcker sig genom landskapet. Naturmiljöer som sträcker
sig in i en tätort, så kallade gröna kilar, kan innehålla många värdefulla
ekologiska samband.
FRAGMENTERING
Splittring av områden som leder till omvandling, minskning eller försämring av
livsmiljöer för människor eller djur.
GESTALTNING
Gestaltning i skedet för lokaliseringsutredningen handlar om järnvägsanläggningens utformning och lokalisering med hänsyn till platsens förutsättningar.
Fokus läggs på anläggningens utbredning, integrering i befintlig och planerad
struktur, samt vilka åtgärder som behövs för att mildra ingreppet i landskapet
och för att uppfylla projektmålen.
GRUNDFÖRSTÄRKNING
Förbättring av markens egenskaper som möjliggör byggnation av järnvägen.
Detta krävs huvudsakligen när anläggning byggs på lösa jordar.
GRÖNA KILAR, GRÖNA SAMBAND
Sammanhängande grönområden, exempelvis skogs-, park- eller rekreationsområden i anslutning till bebyggelse. De ansluter till större naturområden är av
stor betydelse för både vardagsrekreation och biologisk mångfald.
GRÖNSTRUKTUR
Grönstruktur berör sammanhängande vegetationsförhållanden.
HUVUDBANA
Järnvägens huvudsakliga sträckning.
HÅLLBAR MASSHANTERING
Handlar om att optimera användningen av jord- och bergmassor vid projektering. Projektet bör i första hand sträva efter återanvändning av massor inom
aktuellt projekt, i andra hand att massorna används till ett annat tydligt syfte.
Se även masshantering.

KARAKTÄR/LANDSKAPSKARAKTÄR
Ett specifikt samspel av landskapselement som ges av de naturgivna förutsättningarna, den historiskt betingade markanvändningen samt de rumsliga och
upplevelsemässiga förhållanden som präglar ett område.
KARAKTÄRSOMRÅDE
Ett begrepp som används i ILKA för att identifiera ett område av en viss unik
karaktär som skiljer sig från intilliggande områden. Ett karaktärsområde kan
enligt metodiken i ILKA bara förekomma på en plats och namnsätts ofta
med anknytning till platsen, till exempel Östgötaslätten.
KORRIDOR
Ett område inom vilket en framtida järnvägs- eller vägåtgärd med anläggningsdelar samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar med delar inryms.
Korridorens bredd kan variera utmed sträckningen och är beroende av hur
säkert det går att definiera anläggningens läge i terrängen.
KULTURELLT SAMBAND
Samband handlar om något som förbinder eller knyter fysiska platser till
varandra, men det kan också vara mer abstrakta kopplingar mellan exempelvis
en plats historia och dagens situation. Detta beskrivs som ett socialt eller
kulturellt samband. Inom utredningsområdet följer dessa samband ofta de
bördiga dalgångarna, eftersom människor idag och historiskt sett färdats och
bosatt sig i närheten till sin försörjningsmöjlighet.
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ANLÄGGNING
Någonting byggt, en konstruktion. I detta dokument avses den föreslagna
järnvägen med alla sina ingående delar.

KULTURMILJÖ
Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i landskapet från historiska skeenden och processer som lett fram till dagens landskap. Människors
förutsättningar, verksamheter och livsmönster under olika tider kan följas i
landskapets fysiska strukturer, samband och rörelsemönster.
KÄNSLIGHET
Landskapets känslighet beskrivs för att kunna anpassa den tänkta anläggningen till landskapets karaktär, funktion och relation, utifrån den planerade
anläggningens eller åtgärdens möjliga inverkan på landskapet. I ILKA används
en icke värderande metodik för att identifieras karaktärsområdens känslighet.
Bedömningen av landskapets känslighet utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen (Agenda 2030), för att eftersträva väl fungerande
landskap och livsmiljöer.
LANDSKAP
Enligt europeiska landskapskonventionen definieras landskap på följande sätt:

ILKA
Se Integrerad landskapskaraktärsanalys.
INTEGRERAD LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS (ILKA)
Trafikverkets metodik för landskapsanalys bygger på den engelska metoden
Landscape Character Assessment (LCA). Den syftar till att ge en helhetsbild av
landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär och egenskaper genom en
indelning och beskrivning av landskapet i karaktärsområden.

“Landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär
är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/ eller mänskliga
faktorer.”
Landskapet innefattar därmed både naturmiljöer och mer bebyggelse–
dominerade områden såsom städer och verksamhetsområden.
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LANDSKAPSANPASSNING
Anläggningen eller annan åtgärd utformas enligt Trafikverkets Riktlinje
landskap med utgångspunkt i de nationella miljömålen och med anpassning
till landskapets karaktär och funktioner. Landskapsanpassning kan vara
en anpassning av anläggningen till terrängen i omgivande landskap, men
skulle också kunna vara att tillgodose spridningsmöjligheterna för flora och
fauna i berört område.
MARKPLAN
Innebär att järnvägen är placerad på mark, på bank eller i skärning. Begreppet
kan också användas för att beskriva en vägs placering.

ORDLISTA

MASSBALANS
När alla massor som uppkommer i projektet kommer till användning som
anläggningsmassor och inga externa massor behöver tillföras.
MASSHANTERING
Hur massor (jord, berg eller torv) hanteras, lagras, förflyttas och används inom
ett projekt eller i samhället brukar benämnas masshantering. Se även hållbar
masshantering.
MEANDRING/ MEANDRANDE FÖRLOPP
Används för att beskriva åars slingrande form genom de flacka landskapen.
Den slingrande formen skapas av vattnets erosion och sedimentation.
MOSAIKLANDSKAP
Mosaiklandskapets visuella värden kännetecknas av dess komplexitet, exempelvis inslag som åkerholmar, äldre lövträd samt by- och gårdsmiljöer.
Denna småskaliga karaktär är känslig för storskalig exploatering och det
visuella intrånget som en anläggning i markplan medför.
MÅLPUNKT
En plats som många människor besöker och som fyller en funktion alternativt
en plats där det finns möjlighet att tillgodose behov, exempelvis skolor, idrottsanläggningar eller ett resecentrum. Målpunkt kan även syfta till bostäder,
rekreationsområden, badplatser mm.
NATURA 2000
Ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska
mångfalden. Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s habitat- och
fågeldirektiv. Bestämmelser om Natura 2000 finns främst i 7 kap. miljöbalken
om områdesskydd. Natura 2000 utgör också riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken.
PLANSPRÄNGDA YTOR
Tidigare ojämna ytor där sprängning har skett så att ytorna har blivit plana.
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POTENTIAL
I ILKA används begreppet för att hitta eller identifiera vilka möjligheter som
finns att stärka ett områdes karaktär, funktion och relation. Vilka möjligheter
finns att skapa attraktiva och intressanta landskap? Vilken potential finns för
att stärka funktioner i landskapet, exempelvis ekosystemtjänster. Vilken
potential finns att utveckla människors möjligheter till ett gott, hållbart liv och
hållbar utveckling i landskapet?
PROFIL/PROFILLÄGE
Begreppet profil eller profilläge innebär järnvägens placering i höjdläge. En
anpassning av järnvägens profil ur gestaltningssynpunkt kan exempelvis
innebära hur högt upp en bro läggs eller hur låga/höga banker och skärningar
blir i landskapet.
REKREATIVT SAMBAND
Ett rekreativt samband visar viktiga möjligheter för människors rekreation. Det
handlar främst om samband mellan boendemiljöer och närliggande rekreationsområden men kan även vara viktiga samband mellan olika rekreationsområden som möjliggör längre vandringar längs leder.
RIKSINTRESSE
Inom utredningsområdet finns flertalet riksintressen, exempelvis riksintressen
för kommunikation, naturvård och friluftsliv. Riksintressen är utpekade markoch vattenområden av nationell betydelse för bevarande, exploatering eller
nyttjandeintressen. De regleras i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), och ska
så långt som möjligt skyddas mot eventuella åtgärder om kan skada de värde/
värden som är grunden till riksintresset.
RULLBANA
En sträcka på en flygplats där flygplan kan starta och landa.
SAMBAND
Förbindelse, anknytning eller relation mellan olika områden eller olika funktioner i landskapet.
SKÄRNING
Järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär genom terrängen i jord
eller berg.
STAMBANA
En viktig huvudbana för järnväg.
STATION
Hållplats där tåg stannar och resenärsbyte kan ske.
STOMLJUD
Ljud i byggnader som uppkommer genom att vibrationer från exempelvis
tågtrafik, bergborrning eller sprängning fortplantas till byggnader.
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SOCIALT SAMBAND
Se Kulturellt samband.
SÄCKSTATION
Järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar, och tågen därför måste byta
färdriktning för att lämna järnvägsstationen. Stationen fungerar som en säck,
det finns bara en väg ut tillbaka till huvudbanan.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
System för att försörja samhällets olika funktioner för uppvärmning, energi,
vatten, IT och telekommunikation samt avfallshantering.
TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet inom gestaltningsprogrammet syftar på möjligheterna att nå en
målpunkt eller en eftersträvansvärd plats. I den fysiska miljön kan det finnas
hinder som påverkar tillgängligheten, se Barriär och Barriäreffekt.
TRYCKBANK
Uppläggning av jord på en sida eller på ömse sidor av järnvägsbanken som
säkerställer bankens stabilitet.
TUNNELMYNNING
Tunnels öppning i berget. Termen används i driftskedet, det vill säga när
anläggningen är i trafik.
TUNNELPÅSLAG
Tunnels öppning i berget. Termen används i byggskedet, det vill säga när
anläggningen byggs.
UPPLEVD BARRIÄR
En av människan upplevt hinder som innebär att människan erfar en förändring
av ett områdes tillgänglighet och attraktivitet.
ÖVERSIKTSPLAN
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som ska fungera vägledande vid
planering. Den är inte juridiskt bindande, utan dess syfte är att visa kommunens långsiktiga strategi kring hur mark- och vattenområden ska användas eller
utvecklas.
ÖVERSKOTTSMASSOR
När mark exploateras för olika infrastrukturprojekt, uppkommer jord- och
bergmassor. Överskottsmassor innebär att det uppkommer mer massor än vad
som kan återanvändas inom ramen för projektet.
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Geodata

Geodata som använts som underlag i kartanalyser har hämtats från följande
(under 2019-2021):
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Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut, Trafikverket, Göteborgs Stad, Mölndals stad,
Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun och Borås stad
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