
BILAGA

Trafikverket sviker löften och vill återigen riva stationshuset i 
Öxnered

2013 frågade Trafikverket Vänersborgs kommun, om kommunen var intresserad av att köpa 
stationsbyggnaderna i Öxnered. 
Då kommunens fastighetskontor förklarade att det inte såg något behov fastigheten, meddelade
Trafikverket sin avsikt att riva byggnaderna.

Byggnadsvårdare, och lokalbefolkning blev mycket upprörda över en meningslös rivning av 
byggnaderna mitt i samhället. Efter det, att kommunen inte önskat köpa byggnaderna, hävdade 
Trafikverket att det av säkerhetsskäl inte gick att ha byggnaderna kvar.

2014 bildades föreningen ”Öxnered station” för att verka för bevarande och utveckling av 
byggnaderna. Vänersborgs byggnadsnämnd uttalade också en önskan om att bevara 
byggnaderna.

Under våren 2014 hade Trafikverket, Vänersborgs kommun och den ideella föreningen 
”Öxnered Station” fortlöpande kontakter, och vid ett möte hos Trafikverket 2014-03-18 rådde 
enighet om att kommunen skulle bevilja plantillstånd för att säkerställa byggnadernas 
bevarande, och Trafikverket skulle lägga ut fastigheterna till försäljning.

2015 datum annonserades byggnaderna ut till försäljning. Drygt ett halvår efter anbudstidens 
utgång meddelade Trafikverket att de avbrutit försäljningen p.g.a för låga anbud. Efter det hade
trafikverket 2016 en kontrovers med Jernhusen angående en vattenledning, och hävdade att så 
länge den frågan inte var löst gick det inte att sälja byggnaderna Efter att Jernhusen fått gräva 
400m för en ny vattenanslutning utan att använda trafikverkets mark hände sedan inget. Trots 
påstötningar har ingen från Trafikverket har velat svara på frågor om husens framtid.
Under våren 2017 aktualiserades försäljningen igen, och Trafikverket sade sig ha för avsikt att 
försöka sälja under första halvåret 2017.

3:e oktober 2017 meddelade Trafikverket att de har för avsikt att ignorera den gjorda 
överenskommelsen med Vänersborgs kommun och Föreningen Öxnereds station, och hävdar 
igen att byggnaderna måste rivas av säkerhetsskäl.

2004 - 2012 byggde dåvarande Banverket om järnvägen för dubbelspåret mellan Göteborg och 
Vänersborg. Banverket flyttade då järnvägsspåret något närmare stationshuset så att några 
decimeter av takfoten på husets ena hörn kom att hamna inom järnvägens elsäkerhetsavstånd.

Istället för att korta in takfoten, till en kostnad av ett par tusenlappar, hävdar Trafikverket att 
hela stationsbyggnaden måste rivas.  Inget har ändrats i sakförhållandena från det att 
överenskommelsen om husets bevarande gjordes. Huset ligger där det ligger, spåren ligger där 
de ligger, och regelverket är samma. Trafikverket har bara bytt tjänstemän. 

Byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt värde. I planbeskedet Dnr BN2013/32 redogörs för 
avvägningar mellan bl.a. säkerhet och kulturhistoria och vad som i en detaljplan återstår att 
utreda. När trafikverket 2015 lovade att, vid en avveckling, medverka till byggnadernas 
bevarande avbröts en process om att väcka fråga om en byggnadsminnesförklaring 

Trafikverket skriver själva:
”Det finns också byggnader, som är kulturhistoriskt intressanta utifrån ett lokalt eller regionalt 
perspektiv. I gränsfall mellan rivning och försäljning försöker vi hitta en lösning för 
försäljning. I dessa fall samråder vi bland annat med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen 
och för en särskild diskussion med berörda kommuner.” Inget av detta har skett.



I juni 2017 förtydligar regeringen ytterligare kraven på hänsyn till kulturmiljön. I 
regeringsbeslutet Ku2017/01563/KL gav regeringen trafikverket uppdraget att utarbeta 
vägledande strategier för myndighetens arbete med kulturmiljöfrågor. Regeringen förklarar att 
syftet är att Trafikverket ”ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur 
deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen och att
därigenom skapa bättre förutsättningar att tillvarata den potential som kulturmiljön utgör för ett
hållbart samhälle.” 

2017 när regeringen ytterligare inskärper vikten av att ta hänsyn till kulturmiljön, förstår 
trafikverket vare sig, att en överenskommelse har gjorts med Vänersborgs kommun, eller att 
regeringen har givit dem ett mer komplext uppdrag än att riva allt de inte har användning för. 


