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Tidplan

Kontaktpersoner

Just nu pågår utredningar
och att samla in fakta.
Under
2016
startar
förhandlingar som ska
vara klara under hösten
2017. Under arbetets gång
ska förhandlingen lämna
tre
delraporter
till
regeringen. Den sista
december
2017
ska
förhandlarna
presentera
sin slutrapport.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Mölndals stad

Målet är att höghastighetsjärnvägarna ska vara klara
runt 2035 och då kan vi ha
minst
100 000 nya
bostäder på plats runt om i
Sverige.

Stadsbyggnadschef:
Björn Marklund
bjorn.marklund@molndal.se
031-315 13 81
Mark– och exploateringschef:
Kristina Ulstein
kristina.ulstein@molndal.se
031-315 14 16
Planchef:
Kenneth Fondén
kenneth.fonden@molndal.se
031-315 14 20
Allmän information
Kommunikatör:
Sofia Höwing
sofia.howing@molndal.se
031-315 14 43
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Bild: Sverigeförhandlingen

Framtidens järnvägsnät
via Mölndal
Snabbare
tågförbindelser
och
nya
möjligheter
till
smidigare
byten
för
kollektivtrafik. Det kan bli verklighet om
Mölndal får en ny tågstation. Den 1 oktober
2015 lämnade Mölndals stad in sin
intresseanmälan till Sverigeförhandlingen.
Beslut om hur den nya sträckningen kommer
att bli fattas under hösten/vintern 2016.

fokus - fler bostäder, bättre arbetsmarknad och
hållbart resande. Något som ligger helt i linje med
visionen 2022 för Mölndal.

•

Fler bostäder—minst 100 000 i hela Sverige
längs den nya järnvägen

Varför behöver vi snabbtåg i Sverige?
Snabbtågen kommer att gå från Stockholm till
Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en
halv. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande
och tillväxt i många kommuner och regioner längs
den nya järnvägen. Sverigeförhandlingen är en
förhandling om medfinansiering där nyttorna står i

•

Social hållbarhet/integration

•

Hållbart resande

•

Stärka näringsliv och arbetsmarknad

•

Tåg till Landvetter flygplats

Vad vinner Mölndal och regionen på detta?

Här kan du hitta mer
information:
Webbplatser:
molndal.se
sverigeforhandlingen.se
trafikverket.se
Twitter: twitter.com/sveforhandling
e-post: sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se
nyhetsbrev:sverigeforhandlingen.se/
nyhetsbrev
flickr: flickr.com/photos/
sverigeforhandlingen

Höghastighetsjärnvägar ska knyta samman våra storstäder. Målet är att restiden mellan Göteborg och Stockholm blir 2 timmar och
mellan Stockholm och Malmö blir 2,5 timmar.
Kartbild: Sverigeförhandlingen

Varför just Mölndal?

Hur ska det gå till?

Götalandsbanan - en central länk
En viktigt del i Sverigeförhandlingen är Götalandsbanan.
Den stärker kommunikationerna inom Västsverige,
knyter regionens största städer närmare varandra,
förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats
och är en länk i en ny generation järnväg StockholmGöteborg via Jönköping.

Knutpunkt Mölndal - vår vision
Nu är vår ambition att ta tillvara på Mölndals stations
strategiska läge i Göteborgsområdet. Vi vill utveckla vår
Knutpunkt och regionens andra största resecentrum som
finns idag. Den nya tågstationen blir en central del i det
västsvenska transportsystemet och kommer att gynna
såväl Mölndal som hela regionen.

Göteborg blir tillgänglig i avsevärt högre grad för de
som bor i Borås, Bollebygd, Härryda och även
Ulricehamn. På motsvarande sätt får dessa orter också
tillgång till de som bor och arbetar i Mölndal och södra
Göteborg. Det blir helt enkelt ännu lättare och enklare
att pendla mellan dessa orter. Även restiden till
Kungsbacka och Landvetter flygplats blir klart lägre
med Götalandsbanan via Mölndal.

Smidiga byten
Den nya stationen ska förena och göra byten ännu
smidigare mellan tåg, buss, spårvagn och cykel . Den blir
ett nav i ett regionalt transportsystem som avlastar
Göteborg och minskar bilberoendet. Allt med fokus på
att skapa den hållbara staden och den hållbara regionen.

Restid via Mölndal
Restiden via Mölndal C med snabbtåget (utan stopp) blir
knappt en halv minut längre jämfört med ”Raka spåret”,
visar en utredning av Trafikverket från 2012. En sådan
liten skillnad i restid behöver, enligt utredningen, inte
innebära någon skillnad för tidtabellen. För resor med
regionaltåg och interregionaltåg som stannar i Mölndal
blir restid förlängd med tre till fyra minuter.

Vad händer med E6:an?
Motorvägen E6a:an löper parallellt med järnvägen och är
idag en stor barriär och störning. För att förbättra
tillgängligheten till stationen skulle vägen kunna sänkas
ner
under
mark
och
däckas
över.
Mölndalsån som idag är kulverterad under motorvägen

kan ”grävs fram” och blir en tillgång i miljön framför
stationen.
Detta kommer skapa bättre miljö och stärka Mölndal
som stad och vår stadskärna där vi förenar boende,
handel,
kultur
och
bra
kommunikationer.

Beslut 2016
Just nu pågår utredningar och diskussioner på flera
nivåer: nationellt, regionalt och kommunalt. Samarbeten
och arbetsgrupper på alla nivåer arbetar intensivt med att
se nyttan för hela regionen.
Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) och kommunerna längs järnvägssträckan Borås–
Göteborg samarbetar och under hösten/vintern 2016
förväntas ett beslut det om det kommer att bli en station i
Mölndal.

Knyter samman Västsverige
En ny tågstation i Mölndal skulle bli en stor fördel
för hela regionen. Arbetsmarknaden i Mölndal och södra

Bergmansgatan

Bild: Fredblads Arkitekter

Götalandsbanan är ett projekt vars omfattning blir tydligast när man ser på målet; att föra miljoner människor närmare
varandra. Planerad byggstart är år 2025.
Karta: Trafikverket

Bild: Fredblads Arkitekter

Så här ser vår vision ut om en ny knutpunkt i Mölndal. Mölndals Bro kompletteras på södra sidan med en ny bro som
kopplar ihop den nya stadsdelen Forsåker (f d Papyrus) med Knutpunkten och Innerstaden i Mölndal. Den framtida
Knutpunkten kommer att kunna erbjuda smidiga byten mellan bussar och tåg.
Skissbild: Hämtad ur Swecos rapport ” Mölndals Knutpunkt—station för södra Göteborgsregionen”, september 2015

