
Ny tingsrättsbyggnad i Vänersborg 

 

Under försommaren 2026 ska en ny tingsrättsbyggnad stå klar i Vänersborg.  

Fredagen den 10 februari bjöd därför tingsrättens lagman Niclas Johannisson, tillsammans 

med chefsadministratör Petra Almqvist in till ett möte med externa brukare. Representanter 

för två nämndemannaföreningar, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet, Polisen, 

Kriminalvården (häkte och transport), Brottsofferjouren och Rättstolkarna samlades i 

nuvarande Vänersborgs Tingsrätts största sal.  

Där gavs en presentation av 

arkitekten från FOJAB samt 

representant för företaget 

Serneke som projekterar och 

bygger. Bolaget Hemsö kommer 

att bli fastighetsägare. 

Domstolsverket kommer att hyra 

huset och två personer från 

Domstolsverkets 

fastighetsavdelning var också 

närvarande vid mötet. Från 

Rättstolkarna närvarade 

ordförande Lotta Hellstrand. 

Efter och under presentationen gavs gott om tid för alla intressenter att framställa 

synpunkter och ställa frågor. Mycket är redan klart i planeringen men det finns ändå tid att 

göra vissa justeringar.  

Byggstart kommer att bli i november 2023 på en ny plats närmare tågstationen. Huset är i 

fem plan varav 5 över mark och en källare. Bottenplan bli entré och reception, sedan följer 

två så kallade salsplan, det vill säga det blir två våningar med salar och samtalsrum. De 

översta två våningarna är för domstolens personal. Det kommer att finnas elva salar varav två 

säkerhetssalar, två stora salar, fyra normalstora samt tre små salar, vilket är det som ofta 

kallas förberedelserum. En av de stora salarna är avsatt för Mark- och Miljödomstolen som 

finns vid Vänersborgs Tingsrätt. Det kommer att finnas 12 samtalsrum varav hälften kommer 

att ha möjlighet för videokonferens.   

Tolkrummet kommer att finnas en våning upp på första salsplanet och kommer att vara 14 

kvadratmeter. I samband med mötet framförde Rättstolkarna önskemål om att det ska finnas 

kaffeautomat (gratis) samt skåp i tolkrummet. Vi påpekade också att det är bra att tänka på 

att tolkar ibland gärna vill låna ett annat samtalsrum för att kunna ta telefontolkningar före 

eller efter korta förhandlingar. 

 

 



Det kommer att finnas rum för frihetsberövade samt separat ingång för dessa både till 

byggnaden och till salarna. Rättstolkarna framförde att det vore önskvärt om det gick att 

skicka ljudet även från tolkanläggningen till dessa rum och även till andra medhörningsrum 

så att det går att tolka simultant även vid medhörning. Domstolsverket informerade om att 

systemet för ljud i rättssalar är under total ombearbetning och skulle ta önskemålet i 

beaktande.  

 

I två av de stora salarna (en vanlig 

och en säkerhetssal har Domstols-

verket använt sig av en möblering 

som var ny för de flesta av 

mötesdeltagarna.  Både 

Rättstolkarna och Kriminalvården 

kommenterade att det ser ut att bli 

alldeles för trångt med transport-

personalens stolar mellan bakre 

bänkraden och stolarna för de som 

ska sitta vid främre bänk. Det finns 

både säkerhetshänsyn samt 

bekvämlighetsfrågor som borde 

leda till att placeringen 

omvärderas.  

 

Rättstolkarna tog också upp att det är betydligt svårare att tolka om det saknas visuell 

kontakt mellan tolk och icke-svenskspråkig, i alla fall vid förhör och att möbleringen därför 

inte är idealisk ur tolksynpunkt. Bänkarna kommer dock att ha fyra tolkplatser, en på varje 

ytterplats vilket gör att det är möjligt att sätta tolkar som tolkar på olika språk förhållandevis 

långt ifrån varandra.  

 

Rättstolkarna avslutade med att uttrycka uppskattning över inbjudan till mötet och möjlighet 

att få delta i diskussionen och framföra synpunkter. 

 

På följande sidor några bilder på exteriör och interiör: 

 

 



 

  

 

 



 

 

 


