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Trafikverket        Göteborg den 4 maj 2020  

Ärendemottagningen        

Investering 

Box 810 

781 28 BORLÄNGE 

 

Mölndalsåns vattenråds yttrande över  ”samrådsremiss 

för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya 

stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda 

kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och 

Borås stad, Västra Götalands län”  

Ärende: TRV 2019/1823 

Mölndalsåns vattenråd har i skrivelse från Trafikverket daterad 2020-03-10 beretts 

tillfälle att lämna synpunkter med anledning av rubricerat samråd. 

 

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde  

uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 

Vattenrådet väljer därför att framföra sina synpunkter över rubricerat samråd.  

 

Bakgrund 

Trafikverket region Väst har tagit fram ett samrådsunderlag inför beslut om betydande 

miljöpåverkan för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. 

 

Samrådsunderlaget beskriver förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljön 

på ett övergripande plan. Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att 

allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap 

om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar 

Trafikverket vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Synpunkterna 

kommer sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter kommer samrådsunderlaget 

och samrådsredogörelsen skickas in till länsstyrelsen för beslut om betydande 

miljöpåverkan. 

 

Synpunkter från Mölndalsåns vattenråd 

Trafikverket har i det stora hela på ett bra sätt belyst hur vattendrag, sjöar och 

grundvatten kan påverkas, både utifrån påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) och 

påverkan i samband med byggskede.  

http://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad


MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

2 

Vattenrådet vill trycka på:  

att det är viktigt att man ser på Mölndalsån, med avrinningsområde, som en ekologisk 

helhet och att alla ingrepp i avrinningsområdet påverkar helheten. 

 

att även delarna av ån som rinner genom de tätbebyggda områdena i Mölndal och 

Göteborg är viktiga delar i helheten och att alla ingrepp ska bädda för bättre livsmiljöer i 

och längs ån. 

 

Vattenrådet anser att det tydligare bör framhävas: 

att våtmarkernas/vattenlandskapets renande och flödesutjämnande förmåga finns högt 

upp vattensystemen och är viktiga att bevara då de medför minskade översvämnings-

risker och bättre vattenstatus längre ner i vattensystemen. Att bevara befintliga 

våtmarker och även anlägga nya är bra för alla, bebyggelse, vattentäkter, livet i och 

kring vatten, rekreation, mm. 

 

att det är viktigt att kompensatoriska åtgärder vidtas för att reducera eller helt få bort 

risk för bestående skador/försämringar av Mölndalsåns vattenmiljöer. 

 

 

En byggnations påverkan beror mycket på om man tänker gå uppe på ytan eller i 

tunnlar, där vattenrådet, om byggnation utförs, förordar tunnlar. Särskilt viktigt är detta 

när man närmar sig Landvetter, Mölnlycke och Mölndal där den gröna infrastrukturen är 

särskilt viktig att bevara (både ur vattensynpunkt som för biologisk mångfald och 

rekreation). En järnväg som skär tvärs igenom landskapet upp på ytan blir något som 

styckar upp och skapar barriärer i landskapet. Sedan tillkommer mycket buller och alla 

ingrepp vid själva anläggandet. Man skall inte heller underskatta den mängd 

transportvägar, uppställningsplatser för fordon och material som behövs vilket i sig 

kommer ge stor påverkan. Risken är stor att vattenområden och vattenkvalitet drabbas.  

 

Denna påverkan skall vägas samman med all övrig påverkan som sker idag och som 

planeras ske inom Mölndalsåns vattenområde. Sammantaget finns stora risker för stor 

negativ påverkan och försämrade vattenkvaliteter. 

 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Stig Samuelsson  

Ordf.        / Monica Dahlberg  

          sekr. 
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Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Sassi Wemmer (MP) Oscar Sjöö (M) 

 Isabell Fischer  Vakant (Tjp.) 

Härryda kommun Bengt Johansson (M) Erik Lagerström (L) 

 Emma Nevander Linda Harald  

Mölndals stad Anders Enelund (M) v. ordf.  Elisabet Rex  

 Gun Kristiansson (S) Per Sundström 

Göteborgs Stad Emma Dolderer (C) Vakant (Pol.) 

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Robert Blomberg (C)  Erik Larsson (S)  

 Åsa Bergsten  Gunilla Rådman 

Mölndals Kvarnby Leif-Henrik Andersson  Thomas Ericsson 

Mölndalsåns fiskeråd Jack Olsson Torbjörn Löfgren  

Sportfiskarna Niklas Wengström Vakant 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Lilian Samuelsson  Vakant  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson, ordf.  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionen (GR) / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 

 

 

 

 

 


