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Sammanfattning 
 
Denna rapport är att betrakta som ett första inspel till Sverigeförhandlingen. De 
bedömningar och beskrivningar som görs i rapporten kan komma att ses över och 
mer underlag kan komma att behöva tas fram under hösten och våren. Rapporten 
ska ses som en utgångspunkt inför fortsatta diskussioner och fortsatt förhandling. 
I rapporten finns hänvisningar till andra kommuners PM. Kommunerna ingår i 
Västra Götalandsregionen och har tagit fram, och står bakom, sina egna 
nyttobedömningar och beskrivningar. Arbetet har emellertid skett i samråd och 
samverkan med regionen.  
 
Rapporten beskriver de nyttoberäkningar som genomförts för Västra 
Götalandsregionen och är tänkt att ge en bild av Västra Götalandsregionens 
ambition avseende resande och infrastruktur i regionen och hur denna vision 
kopplar ihop med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Rapporten beskriver 
de nyttor som höghastighetsjärnvägen ger upphov till, och hur dessa nyttor kan bli 
än större genom investeringar i lokal och regional transportinfrastruktur. I 
rapporten beskrivs kostnader översiktligt, några successiva kalkyler av 
kostnaderna har emellertid inte gjorts.  
 
I rapporten beskrivs de ambitioner som regionen har för stråket Jönköping – 
Borås - Göteborg, behovet av satsningar på lokal kollektivtrafik i 
storstadsregionerna samt vilka visioner som finns kopplade till banor som ansluter 
till höghastighetsjärnvägen. Järnvägsanslutningen till Landvetter flygplats gör 
också att flygplatsen kommer att fungera som en intermodal kollektivtrafiknod.  
 
För sträckan Jönköping – Borås – Göteborg har regionen genomfört en 
funktionsutredning i syfte att undersöka hur stråket bör trafikeras för att klara de 
framtida resandebehoven. Det önskvärda trafikutbudet i antal tågturer i en 
riktning under maxtimman bedöms vara följande.  
 

• Ulricehamn-Göteborg 2 tågturer/timme (motsvarar 1 500 
sittplatser/timme) 

• Borås-Göteborg 6 tågturer/timme (motsvarar 4 500 sittplatser/timme) 
• Mölnlycke-Göteborg 6 tågturer/timme (motsvarar 4 500 sittplatser/timme) 

 
Det innebär, principmässigt, följande trafikutbud med region- och pendeltåg, 
exklusive höghastighetståg.  
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Vidare är en restid på 35 minuter mellan Göteborg och Borås, för samtliga 
regiontåg, avgörande för tågtrafikens attraktivitet.   
 
De funktionskrav som ställts upp för stråket Jönköping – Borås – Göteborg ser 
inte ut att klaras så som utformningen och trafikeringen är angiven i de alternativ 
som redovisats i Sverigeförhandlingen. Med tanke på de identifierade 
kapacitetsproblemen anser regionen att utformningen av Götalandsbanan behöver 
utredas, och det bör klargöras om det krävs fler spår än vad som planeras för idag. 
Vidare krävs att ett helhetsgrepp om hela sträckan tas, där även kust-till-
kustbanans funktion och utformning beaktas.  
 
Utöver säkerställd trafikering av pendel- och regiontåg i stråket mellan Göteborg 
och Jönköping krävs omfattande kollektivtrafik- och cykelåtgärder i storstäderna 
samt förstärkt koppling till de kommuner som inte har direkt anslutning till den 
nya höghastighetsjärnvägen. På så sätt kan de positiva arbetsmarknads-, bostads- 
och befolkningseffekterna bli än större än de som bedöms uppstå enligt de 
regionalekonomiska analyserna.   
 
För att detta ska ske krävs stora satsningar på stomkollektivtrafiknätet inom 
Göteborg, Mölndal och Partille. I de tre kommunerna finns en stark 
befolkningsökning och omfattande utbyggnadsplaner. Fram till år 2035 kan 
befolkningen komma att öka med cirka 200 000 invånare jämfört med idag. Ser 
man till kollektivtrafikens resandevolymer antas en ökning med mellan 60 % och 
75 % jämfört med 2013. Detta ställer stora krav på attraktiviteten och kapaciteten 
i kollektivtrafiksystemet. Investeringar i stomnätet är en förutsättning för att de 
utbyggnadsplaner som finns, och den befolkningstillväxt som förväntas, ska bli 
verklighet.  



Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen, 2015-10-01 7 (82) 

 
 
Västra Götalandsregionen samverkar med Göteborg, Mölndal och Partille i 
projektet ”Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och 
Partille”. Projektet väntas ha ett förslag till målbild färdigt till årsskiftet 2015/16. 
 
Även i Borås stad planeras för stora kollektivtrafikåtgärder som bedöms förbättra 
resenärernas koppling till den nya stationen. Borås, och regionens, utgångspunkt 
är att den kommande höghastighetsstationen ska placeras centralt i Borås för att 
vara så attraktiv och funktionell som möjligt. Även för Ulricehamn, där stationens 
framtida lokalisering också är oklar, anser regionen att ett centralt stationsläge är 
väsentligt för att främja kommunal och regional tillväxt.  
 
När det gäller de anslutande banorna, som garanterar tillgänglighet till 
höghastighetsjärnvägen från olika delar av regionen, krävs en upprustning och 
trafikering i enlighet med det politiskt antagna dokumentet Målbild tåg 2035. De 
banor vars restid och turtäthet framförallt behöver förbättras är: 
 

• Bohusbanan 
• Älvsborgsbanan 
• Viskadalsbanan 
• Västkustbanan 
• Västra Stambanan 
• Jönköpingsbanan 

 
Ovanstående banor har en direkt koppling till den planerade 
höghastighetsjärnvägen.  
 
Därutöver behövs dessutom förbättrade internationella kopplingar mellan 
Göteborg och Oslo, genom den så kallade ”Missing link”. När det gäller 
trafikeringen mellan Göteborg och Borås, på den nya höghastighetsjärnvägen, är 
regionens utgångspunkt att trafikering bör ske via Mölndal station, samt att det är 
av stor vikt att det finns en regional tågtrafik med restid 35 minuter mellan 
Göteborg och Borås.  
 
Västra Götalandsregionen har genomfört nyttoanalyser för de anslutande banorna 
samt för olika trafikeringsupplägg på Götalandsbanan mellan Göteborg-Borås. De 
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nyttoanalyser som genomförts baseras i hög utsträckning på den trafikering och 
de regionalekonomiska analyser som gjorts av Trafikverket inom ramen för 
Sverigeförhandlingen. Det finns indikationer på att den trafikering som finns 
inlagd i Trafikverkets modeller inte är genomförbar kapacitetsmässigt. Det finns 
därför ett behov av att Trafikverket belyser kapaciteten ytterligare i det fortsatta 
arbetet. Likaså saknas Mölndal station i de redovisade trafikeringsuppläggen. 
Detta får konsekvenser för de nyttoanalyser som Trafikverket redovisat som 
underlag till Sverigeförhandlingen. Det är tänkbart att restidsnyttorna och 
arbetsmarknadseffekterna till följd av höghastighetsjärnvägen är överskattade. 
 
Västra Götalandsregionens nyttoanalys av olika trafikeringsupplägg sträckan 
Göteborg – Borås visar vikten av att säkerställa en god restid för pendel- och 
regiontåg. Om kapaciteten på sträckan endast medger restider motsvarande 60 
minuter i högtrafik för regiontågen sjunker de regionala nyttorna med ungefär 
hälften.  
 
När det gäller nyttoanalysen av Mölndal station har inte Västra Götalandsregionen 
gjort någon kvantifiering av nyttorna. Det har flera orsaker. Dels bedöms inte 
Trafikverkets modeller kunna spegla de framtida nyttorna i Mölndal på ett 
rättvisande sätt. Den framtida knutpunkten i Mölndal har ett stort antal 
arbetstillfällen och mycket väl utbyggda kollektivtrafikförbindelser i det framtida 
stomnätet, något som inte finns representerat i modellerna. Vidare är det oklart 
hur en framtida trafikering via Mölndal skulle kunna komma att se ut. Enligt 
Trafikverkets dokument finns en variant via Mölndal, men det är oklart vilka 
antaganden som gjorts och vad resultatet blivit av den analysen. Västra 
Götalandsregionens uppfattning är att Mölndal station i framtiden kommer att 
utgöra en viktig knutpunkt för både lång- och kortväga studie- och arbetspendling.  
 
När det gäller regionens Målbild tåg 2035 har Västra Götalandsregionen 
genomfört översiktliga beräkningar av nyttorna, dels med Samkalk och dels med 
Bansek. Resultaten redovisas i diagrammet nedan.  
 

 
 
I resultaten ovan har endast förändring av restiden beaktats för Viskadalsbanan, 
Älvsborgsbanan och Västkustbanan. För Bohusbanan har även turtätheten 
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justerats. Nyttorna ska ses som grova indikationer på vilka nyttor som kan uppstå 
om banorna byggs ut i enlighet med målbild tåg 2035.  
 
Genom utbyggnaden av banorna enligt Målbild tåg 2035 förbättras även 
tillgängligheten till arbetsmarknaden, vilket framgår av bilden nedan. Bilden 
illustrerar tillkommande tillgänglighet genom utbyggnad av anslutande banor.  
 

 
  
En stor del av invånarna i regionen får påtagligt förbättrad tillgänglighet, vilket 
ökar förutsättningarna för att skapa en rundare arbetsmarknadsregion. Vidare är 
det en tillitsfråga för hela höghastighetsbaneprojektet att de förbättringar som sker 
kommer så många invånare i regionen som möjligt till del.  
 
Med tanke på de osäkerheter som finns avseende kapaciteten på den nya 
höghastighetsjärnvägen behöver kapacitetsanalyser genomföras för att klargöra 
planeringsförutsättningarna. Detta behöver göras i samråd med Trafikverket och 
Sverigeförhandlingen. Vidare genomför Västra Götalandsregionen en 
funktionsutredning som visar resbehovet fram till år 2050 och behov av framtida 
regiontågstrafik i stråket. Resultaten från funktionsutredningen måste beaktas i 
den framtida dialogen med Sverigeförhandlingen. 
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Inledning 
Denna rapport är att betrakta som ett första inspel till Sverigeförhandlingen. De 
bedömningar och beskrivningar som görs i rapporten kan komma att ses över och 
mer underlag kan komma att behöva tas fram under hösten och våren.  
 
I rapporten beskrivs de nyttoberäkningar som genomförts för Västra 
Götalandsregionen, som underlag till Sverigeförhandlingen. Rapporten är tänkt att 
ge en bild av Västra Götalandsregionens vision avseende resande och 
infrastruktur i regionen och hur denna vision kopplar ihop med utbyggnaden av 
höghastighetsjärnvägen. Rapporten beskriver de nyttor som 
höghastighetsjärnvägen ger upphov till, och hur dessa nyttor kan bli än större 
genom investeringar i lokal och regional transportinfrastruktur.  
 
Fokus för de regionala investeringar och nyttobedömningar som förs fram i den 
här rapporten är dels analyser kopplade till själva Götalandsbanan, sträckan 
Göteborg – Borås, dels analyser kopplade till anslutande banor, så som de 
beskrivs i Västra Götalandsregionens dokument Målbild tåg 2035.  
 
Rapporten fungerar även som samlingsrapport för de kommunala investerings- 
och nyttobedömningar som genomförts. De kommunala rapporterna hänvisas till i 
den här rapporten.  
 

Syfte 
Syftet med rapporten är i huvudsak två:  
 

• Rapporten ska presentera de infrastruktursatsningar som regionen och 
berörda kommuner anser nödvändiga för att höghastighetsjärnvägen ska 
generera positiva nyttor för regionen som helhet.  

• Rapporten ska beskriva de beräkningar och bedömningar som regionen 
och kommunerna genomfört, som underlag till Sverigeförhandlingen 

 

Avgränsningar 
Den här rapporten beskriver de nyttoberäkningar som gjorts utifrån regionalt 
perspektiv. Därutöver hänvisas till rapporter som kommuner inom regionen har 
tagit fram. Bedömningarna och beräkningarna ansvarar respektive kommun för. 
Den här rapporten ska betraktas som en samlingsrapport för regionen och 
kommunerna i regionen som berörs av den nya höghastighetsjärnvägen. Hur de 
olika rapporterna och PM förhåller sig till varandra framgår grovt av 
nedanstående bild. 
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Figur 1: Avgränsning av nyttobeskrivningar 

Som framgår ovan ansvarar kommunerna primärt för beskrivning av de nyttor 
som berör lokal tillgänglighet medan regionens rapport har fokus på den regionala 
tillgängligheten, och i viss utsträckning den nationella och internationella. I 
regionens PM beskrivs även vikten av Landvetter flygplats, en text som tagits 
fram i samarbete med Swedavia. Därutöver finns ett arbete som bedrivs i 
samverkansprojektet Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal 
och Partille, benämnt GMP ovan. I det arbetet beskrivs nyttor följd av 
förbättringar i den lokala kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionen samverkar 
med Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun i arbetet med målbilden. 
 
De åtgärder som analyserats i den här rapporten berör direkt eller indirekt 
höghastighetsjärnvägen. De anslutande banor som beskrivs i den här rapporten, 
och vars nyttor bedömts, ansluter till en eller flera stationer på den kommande 
höghastighetsjärnvägen. Därutöver har olika trafikeringsupplägg på själva 
Götalandsbanan analyserats.  
 
Åtgärderna som lyfts fram i den här rapporten kan kategoriseras som steg 3- och 
steg 4-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Att just fysiska åtgärder lyfts fram beror 
på att dessa bedöms få en större systemeffekt, framförallt när det gäller 
nåbarheten till den nya höghastighetsjärnvägen. Med det sagt är det avgörande att 
även steg 1- och steg 2-åtgärder genomförs för att få så stor utväxling av de 
fysiska investeringsåtgärderna som möjligt. Väl avvägda steg 1- och steg 2-
åtgärder är en förutsättning för att de satsningar på kollektivtrafik som presenteras 
i rapporten ska önskvärd effekt.   
 
När det gäller nyttoanalyserna har någon analys av bostadsnyttorna inte gjorts på 
regional nivå. Dessa analyser har lämnats till respektive kommun. Inte heller har 
någon synkronisering av nyttoanalyserna eller metod för nyttoanalyser gjorts 
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mellan respektive kommun eller mellan kommuner och regioner. Det innebär att 
metodiken för att beskriva nyttor sannolikt varierar mellan de olika parterna.  
 
I den här rapporten presenteras endast en uppskattning av kostnaderna för 
anslutande banor, baserade på framtagen bedömning i målbild tåg 2035. Någon 
uppdatering av kostnaderna eller någon successiv kalkyl finns ej framtagen. 
Därutöver finns ökade kostnader för regionen kopplat till nya fordon, depåer och 
stationer till följd av höghastighetsjärnvägen. Dessa kostnader har inte bedömts i 
detta skede.  
 
I beräkningen av nyttorna har också vissa avgränsningar gjorts, vilket beskrivs 
ytterligare under metodkapitlet. Att avgränsningar har gjorts beror på att det har 
funnits tidsmässiga hinder för att genomföra fullständiga nyttoberäkningar i linje 
med Sverigeförhandlingens instruktioner. Vidare saknas vedertagen metod för 
beräkning av vissa nyttor, däribland sociala nyttor och arbetsmarknadsnyttor. I 
dessa fall har andra typer av bedömningar, baserat på bland annat tillgänglig 
forskning, fått göras. Utförligare beskrivningar av metodvalen finns i 
metodkapitlet.  
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Regionens utgångspunkter och vision 

Inledning 
Västra Götalandsregionen har som mål att skapa goda förutsättningar att bo och 
verka i hela regionen. Detta säkerställs bland annat genom infrastruktur som 
möjliggör en stor arbetsmarknadsregion.  
 
Genom utbyggnaden av den nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och 
Borås förbättras förutsättningarna för bland annat arbets- och studiependling, 
vilket bedöms skapa en bättre fungerande arbetsmarknad. Detta är mycket 
positivt. För att ytterligare stärka de positiva effekterna av den utbyggda 
järnvägen krävs goda kollektivtrafikkopplingar, både inom regionens storstäder 
och till övriga kommuner i regionen. Enligt de nyttoanalyser som presenterats av 
Sverigeförhandlingen bedöms de positiva restidsnyttorna och 
arbetsmarknadseffekterna främst uppstå i direkt anslutning till den nya banan. 
Västra Götalandsregionen bedömer att det finns goda förutsättningar att skapa än 
större nyttor om kopplingarna till och från höghastighetsjärnvägen stärks. Detta 
kan åstadkommas genom att skapa ett väl fungerande kollektivtrafikstomnät i 
Göteborg, Mölndal och Partille, utbyggd cykelinfrastruktur samt en upprustning 
av anslutande banor.  
 
Förutom att skapa en god tillgänglighet till den nya höghastighetsjärnvägen 
behöver den regionala tågtrafiken i stråket Jönköping – Borås – Göteborg 
säkerställas. Från ett regionalt perspektiv är det av vikt att regiontågen blir 
konkurrenskraftiga gentemot bilen, vilket säkerställs genom bra restider och god 
turtäthet. Trafikering via Mölndal station är betydelsefullt då det är en regional 
knutpunkt i nära anslutning till stora och viktiga arbetsmarknadsområden, både i 
Mölndal och i södra och västra Göteborg. Det krävs även att stationerna längs den 
kommande höghastighetsjärnvägen placeras centralt i regionens kommuner. I 
både Borås och Ulricehamn råder det oklarheter om den framtida placeringen av 
stationen, och regionen bedömer att en central placering är avgörande för att 
positiva bostads-, arbetsmarknads- och näringslivsnyttor ska uppstå.  
 
Vidare har regionen ett restidsmål på 35 minuter mellan Göteborg och Borås. 
Detta mål behöver garanteras, särskilt under högtrafik när konkurrensen om 
spårutrymmet är stort. Det finns tydliga indikationer på att kapaciteten inte är 
tillräcklig givet den utformning som finns idag och den funktion som regionen ser 
att stråket behöver fylla i framtiden. Därför behöver utformningen av banan ses 
över, samtidigt som ett helhetsgrepp om stråket behöver tas.  
 

Befolkning, befolkningsprognos och pendling 

Befolkning och befolkningsprognos 

År 2030 beräknas Västra Götalandsregionen ha en befolkning på 1,9 miljoner 
invånare. Den förväntade befolkningsökningen innebär 240 000 fler invånare 
2030 jämfört med 2014, d.v.s. i genomsnitt drygt 15 000 fler invånare per år. 
Enligt Västra Götalandsregionens befolkningsprognos kommer ökningen vara 
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högst under de närmaste åren då invånarantalet beräknas öka med mellan 
17 000 – 20 000 personer per år. 
 
Invånarna i Västra Götaland plus befolkningen i grannlänens regioncentrum och i 
delar av Östfold, uppgår till 2,8 miljoner invånare 2030. I allt större utsträckning 
förväntas denna befolkning utgöra en integrerad arbets- och utbildningsmarknad. 
 

 

Figur 2. Antal invånare i Västra Götaland 2002-2030. Befolkningsprognos Västra Götaland 2015-2030. 

En stor del av den kommande befolkningstillväxten väntas uppstå i Göteborg, 
Mölndal och Partille. Regionen bedömer att befolkningen i dessa tre kommuner 
kommer att öka med cirka 7 000 per år fram till år 2030. Med samma 
utvecklingstakt fram till år 2035 kommer det innebära 160 000 nya invånare 
jämfört med 2013. Baserat på de planer som finns för Göteborg, Mölndal och 
Partille kan antalet nya invånare uppgå till 200 000 om planerna realiseras. Den 
högre befolkningsnivån har använts som bas för bedömningarna i utredningen om 
Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 
 
Ser man till stråket Jönköping-Borås-Göteborg uppgår invånarantalet idag till 
930 000 invånare. Regionens bedömning är att befolkningen ökar med cirka  
35-40 % fram till år 2050.  
 
Regionen präglas av den starka koncentration som Göteborg utgör både vad gäller 
befolkning och arbetstillfällen. I stråket Göteborg-Borås-Jönköping följer Borås i 
storlek, men är bara cirka en femtedel av Göteborgs storlek. Sedan följer Mölndal, 
Härryda, Ulricehamn och sist Bollebygd. 
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Kommun Folkmängd Andel Arbetstillfällen 
(dagbefolkning) Andel 

Göteborg 543 005 69 % 320 527 73 % 

Mölndal 63 004 8 % 37 277 8 % 

Härryda 36 348 5 % 14 198 3 % 

Bollebygd 8 648 1 % 2 676 1 % 

Borås 107 395 14 % 55 187 13 % 

Ulricehamn 23 244 3 % 9 181 2 % 

 781 644  439 046  

Figur 3: Folkmängd och antal arbetstillfällen i kommuner direkt kopplat till höghastighetsjärnvägen 
Göteborg-Borås 

Alla förändringar som påverkar tillgängligheten till och från Göteborg kommer att 
få en stor tyngd i en kvantitativ beräkning av till exempel nyttor, nåbarhet till 
arbetsplatser eller förändrad restid. 

Pendling och resande 

Figuren nedan visar antalet personer som pendlar i olika stråk inom Västra 
Götaland i riktning mot eller från Göteborg 2015. Bilden visar samtliga 
motoriserade färdsätt.   
 

 
Figur 4. Ackumulerad pendling i stråk mot Göteborg. Presentationsmaterial från VGR. 
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Av pendlingsstatistiken framgår att det i de flesta stråk finns ett kraftigt 
inpendlingsnetto in mot Göteborg. I relationerna Göteborg – Kungälv och 
Göteborg - Ale sker exempelvis cirka 75 % pendlingen in mot Göteborg. Mer 
likriktad pendling finns i relationerna Göteborg – Mölndal samt i stråket mellan 
Göteborg och Borås.  
 
Den inpendling som finns till Göteborg förväntas kunna öka än mer då den största 
tillväxten av antalet nya arbetstillfällen, i absoluta tal i regionen, kommer att ske i 
Göteborgsområdet. Det ökar betydelsen av att kunna ta sig lätt till 
storstadsområdet, dels för att säkra kompetensförsörjning och utbyte, dels för att 
koppla ihop bostads- och arbetsmarknaden.  
 
För att resenärerna ska kunna dra nytta av snabba resor till regioncentrum behöver 
även resorna inom storstadsområdet bli snabbare. Om inte, förloras tidsvinster för 
de resenärer som har andra målpunkter än city. Likaså behöver boende i 
Göteborgsområdet tillgång till en god lokal kollektivtrafik för att kunna ta del av 
de restidsvinster som höghastighetsbanan genererar. Vidare krävs väl fungerade 
omstigningspunkter mellan det regionala och lokala systemet.  
 
Det arbete som bedrivs inom projektet Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i 
Göteborg, Mölndal och Partille syftar till att ta fram en gemensam målbild för 
stadstrafikens stomnät. I arbetet har möjliga stråk för snabblinjenätet identifierats, 
vilket illustreras nedan. Snabblinjenätet förväntas leda till kraftigt förbättrad lokal 
tillgänglighet i Göteborg, Mölndal och Partille. Utförligare beskrivning av arbetet 
inom Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät beskrivs nedan, under 
Storstadssatsningar.  
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Figur 5: Möjliga stråk för snabblinjenät samt befintliga och planerade järnvägssträckningar, källa: PM 
Diskussionsunderlag Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 

För att skapa korta restider till de arbetsplatsområden som finns utanför 
Göteborgsområdet behövs en central placering av stationerna i orterna längs 
Götalandsbanan. Det är framförallt av vikt i Borås, som är den kommun med flest 
arbetsplatser i stråket efter Göteborg. En central placering av stationen i Borås 
medför dessutom att kopplingen till den lokala kollektivtrafiken förbättras, vilket 
ytterligare skapar goda förutsättningar för positiva arbetsmarknadseffekter.  
 

Storstadssatsningar 
Storstadssatsningarna omfattar satsningar på kollektivtrafik och cykelåtgärder i 
storstäderna i regionen. Storstadssatsningarna beskrivs utförligare i PM från 
projektet Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och 
Partille, samt i PM från Göteborgs Stad, Mölndals stad, Partille kommun och 
Borås stad. Dessa PM finns som separata inskick till Sverigeförhandlingen. 
 

Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille 

Allt fler vill bo och verka i storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille. År 2035 
kan det komma att bo över 800 000 personer i det sammanhängande 
stadsområdet, och det kan finnas närmare 400 000 arbetsplatser. Det skapar en 
stark kärna som stärker hela regionen.  
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Kollektivtrafiken är en bärande del i en hållbar stads- och regionutveckling. 
Stomnätet, som är pulsådern i kollektivtrafiksystemet, binder samman 
stadsområdet och kopplar det till resten av regionen. För att kunna locka och ta 
hand om fler resenärer behöver stomnätet förstärkas och kompletteras. Därför 
arbetar Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad, Mölndals stad och 
Partille kommun nu tillsammans för att ta fram en gemensam målbild för 
stadstrafikens stomnät – det kollektivtrafiknät som idag består av spårvagns- och 
stombusslinjer, expressbussar och pendeltåg. 
 
Utgångspunkten för målbildsarbetet är den förväntade befolkningsökningen i 
Göteborg, Mölndal och Partille, samt bedömningen av antalet kollektivtrafikresor 
år 2035. Om de planer som finns i respektive kommun realiseras kommer 
invånarantalet vara 200 000 fler år 2035 jämfört med år 2013. Samtidigt beräknas 
kollektivtrafikresandet kunna öka kraftigt, med cirka 60-75 % fram till år 2035. 

 
Figur 6: Ansats resandevolymer i målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 

Både de scenarier som skisserats innebär var för sig kraftiga ökningar och krav 
både på kollektivtrafiken och på samhällsutvecklingen. För att kunna hantera den 
ökande resandeefterfrågan i storstadsområdet behöver kollektivtrafiken vara 
konkurrenskraftig. Stomnätet utgör en vital del av ett konkurrenskraftigt 
kollektivtrafiksystem.    
 
I arbetet med utvecklingen av stomnätet har övergripande mål formulerats.  

• Stödja en hållbar region- och stadsutveckling (systemperspektiv) 
• Underlätta ett enkelt vardagsliv utan bil (det mänskliga perspektivet) 
• Öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel (det mätbara 

perspektivet) 
 
Stomnätet ska erbjuda konkurrenskraftiga restider i viktiga regionala och lokala 
reserelationer – fler än idag – och därmed medverka till en förstorad 
arbetsmarknadsregion. Stomnätet ska också knyta ihop storstadsområdet så att 
alla som bor och verkar inom storstadsområdet har god tillgänglighet till alla delar 
av området. 
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Stomnätet ska erbjuda snabba, enkla och pålitliga resor under större delen av 
dygnet. Det ska ha så hög turtäthet, vara så pålitligt och ge tillgång till alla viktiga 
funktioner och platser i storstadsområdet att det skapar mycket goda 
förutsättningar för ett enkelt vardagsliv utan att behöva äga en bil. 
 
Vidare ska stomnätet bidra till att andelen resor med både kollektivtrafik, gång 
och cykel ökar, med sikte mot målsättningarna i trafikförsörjningsprogrammet, 
målbild för tågtrafiken och Göteborgs trafikstrategi.  
 
Arbetet med målbilden för stomnätet startade år 2014 och runt årsskiftet 2015/16 
ska en remissversion med ett huvudscenario för utvecklingen av stomnätet 
presenteras. Innan dess ska även en bred medborgardialog genomföras, liksom 
fördjupade diskussioner bland tjänstemän och politiker hos parterna.  
 
De PM som Sverigeförhandlingen kommer att få ta del av är underlags-PM inom 
ramen för det pågående arbetet med målbilden. Det pågår en medborgardialog 
kring vilka olika åtgärder som kan vara aktuella i olika stråk. I dagsläget finns två 
PM framtagna, ”PM Diskussionsunderlag juni 2015 – Mål, kvalitet, brister och 
utvecklingsprinciper - för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och 
Partille” och ”PM Analysunderlag, september 2015 - infrastruktur, kostnader och 
restider - för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille”. Dessa PM 
är del-PM i det pågående arbetet med Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i 
Göteborg, Mölndal och Partille.  
 
Nedan redovisas tidplanen för arbetet med en målbild för stomkollnätet. 
 

 
Figur 7: Tidplan för arbetet med Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och 
Partille 

 

Stadstrafik i Borås 

År 2035 kommer Borås att vara en del av Göteborgs storstadsregion. För att få till 
en långsiktigt välfungerande storstadsregion krävs planering redan idag. 
Framtidens kapacitetsutmaningar i kollektivtrafiken kan inte hanteras först när de 
uppstår, utan åtgärder måste planeras i god tid.  
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Borås bör inom ramen för Sverigeförhandlingen betraktas som en del av 
storstadsregionen Göteborg, och ingå i den del av förhandlingen som rör 
kollektivtrafikutbyggnad i storstäderna.  
 
En väl fungerande kollektivtrafik i Borås 2035 innebär: 
 

• Snabb och tät regionaltågstrafik mellan Göteborg-Borås med en restid på 
35 min och avgår var 15 min. 

• Snabba och effektiva byten mellan tåg på Götalandsbanan och övriga 
tåglinjer samt bussar på en centralt placerad och väl utformad station i 
Borås. 

• Upprustning av övriga järnvägar och större vägar för ökad tillgänglighet 
och bostadsbyggande i storstadsregionen Göteborg. 

 
Borås kollektivtrafikresande ökar och kollektivtrafiken utvecklas i takt med att 
befolkningen växer. För att utnyttja Götalandsbanans potential fullt ut och hantera 
den växande stadens transportbehov kommer Borås Stad att behöva göra följande 
insatser i infrastrukturen för cykel och kollektivtrafik: 
 

• Kollektivtrafikkörfält och andra framkomlighetsåtgärder för busstrafiken 
utmed infartsvägarna till Borås förbättrar restiderna för stadstrafiklinjerna 
in till Borås centrum. 

• Utmed särskilt starka stråk utvecklas snabbusslinjer och BRT för att 
ytterligare stärka kapaciteten. 

• Framkomligheten förbättras för kollektivtrafiken genom Borås centrala 
delar. 

• Investeringar i nya stationer utmed befintlig järnväg.  
• Cykelnätet förstärks utmed de starka pendlingsstråken. 
• Cykelnätet förstärks genom Borås centrala delar och fram till stora 

målpunkter. 
• Övriga åtgärder som underlättar byten mellan cykel och övriga 

transportslag. 
 
För utförligare beskrivning av storstadssatsningarna i Borås hänvisas till det 
material som Borås själva levererar till Sverigeförhandlingen. 
 

Cykelsatsningar 

Beskrivningar och nyttoberäkningar av föreslagna cykelsatsningar presenteras 
under respektive kommuns PM. 
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Stråket Jönköping – Borås – Göteborg 
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har en funktionsutredning för stråket 
Jönköping – Borås – Göteborg genomförts. Syftet med utredningen är att beskriva 
stråkets funktion på lång sikt, hur stråket ska utvecklas i ett regionalt perspektiv 
och hur regionförstoring och en gemensam arbetsmarknadsregion kan uppnås. 
 
Funktionsutredningen har horisontår 2050 och målsättningen är att bedöma hur 
stort resbehov som finns i stråket år 2050. Befolkningen i stråket är idag 930 000 
invånare, och regionens bedömning är att befolkningen kommer att öka med cirka 
35-40 % fram till år 2050. Vidare har utgångspunkten för funktionsanalysen dels 
varit ett centrumnära stationsläge i Borås, dels att höghastighetsbanan byggs via 
Mölndal.  
 
För stråket har följande målsättningar definierats.  

1. Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 %, vilket 
innebär att var tredje resa ska ske med kollektivtrafik. Nuvarande 
marknadsandel är cirka 15 %. 

2. Kollektivtrafikens marknadsandel för resor till Landvetter flygplats ska 
uppgå till 40 %. Idag är marknadsandelen cirka 15-20 %. 

3. Restidskvoten tåg/bil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg. Det innebär 
att en tågresa tar 80 % av tiden för motsvarande bilresa. Idag är 
restidskvoten cirka 1,5. Denna ambitionsnivå finns redan med i VGRs 
trafikförsörjningsprogram. 

4. Restiden med regiontåg mellan Borås central och Göteborg central ska 
inte överstiga 35 minuter för samtliga regionaltågsturer. Idag är restiden 
60-65 minuter. 

5. Hög turtäthet eftersträvas där det finns ett stort resandeunderlag snarare än 
långa tåg med många sittplatser. Detta innebär en hög attraktivitet för 
resenärerna. 

6. Styv tidtabell för regiontågen, det vill säga fasta minuttal mellan 
avgångarna. 

7. Tågens punktlighet ska vara minst 95 %. 
8. Förse nuvarande och framtida samhällen i stråket utmed 

höghastighetsbanan med regiontågstrafik. 
 
 

Funktionsutredningen syfte har inte varit att föreslå en specifik infrastruktur i 
stråket, utan istället att definiera stråkets funktion. Det innebär att en bild av 
antalet tåg per dag och under maxtimman, samt stationsuppehåll skapas. Nedan 
redovisas önskvärt trafikutbud i antal tågturer i en riktning under maxtimman. 
 

• Ulricehamn-Göteborg 2 tågturer/timme (motsvarar 1 500 
sittplatser/timme) 

• Borås-Göteborg 6 tågturer/timme (motsvarar 4 500 sittplatser/timme) 
• Mölnlycke-Göteborg 6 tågturer/timme (motsvarar 4 500 sittplatser/timme) 

 
Önskvärt trafikutbud, med region- och pendeltåg, exklusive höghastighetståg 
redovisas på bilden nedan.  
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Bilden är en principbild och en första inriktning. Trafikutbudet och turtätheten 
från olika stationer i stråket kommer att behöva utredas ytterligare.  
 

 
Figur 8: Önskvärt trafikutbud med region- och pendeltåg, exklusive höghastighetståg 

Utifrån utredningen dras slutsatserna att resandebehoven på regiontågen sannolikt 
är större än vad Trafikverket prognosticerat. Funktionsmålen innebär att den 
planerade höghastighetsbanan med två spår inte kommer att räcka till 
kapacitetsmässigt. Den nödvändiga regiontågtrafiken bedöms inte rymmas på 
banan.  
 
Med tanke på de identifierade kapacitetsbristerna behöver 
höghastighetsjärnvägens utformning i stråket ses över och utredas ytterligare. 
Vidare behövs ett helhetsgrepp om stråket tas, där även den nuvarande kust- till 
kustbanans funktion beaktas. Det är exempelvis tänkbart att man i det fortsatta 
arbetet kommer till slutsatsen att det finns behov av både en höghastighetsbana 
och en ny regionalbana mellan Göteborg och Borås för att klara det önskvärda 
trafikutbudet. I sådana fall bör utgångspunkten vara att den nya regionalbanan 
ersätter nuvarande kust-till-kustbanan på denna sträcka. 
 

Övrig regional tillgänglighet 
För att de restidsvinster som den nya höghastighetsjärnvägen ger upphov till ska 
komma hela regionen till del krävs att tillgängligheten till den nya järnvägen 
förbättras.  
 
Nedan beskrivs anslutande banor i enlighet med Målbild tåg 2035. Syftet är att ge 
en bild av regionens vision om de banor som har en direkt fysisk koppling till den 
planerade höghastighetsbanan. De banor som presenteras är Bohusbanan, 
Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Jönköpingsbanan, Västra stambanan, 
Västkustbanan och Kust till kust-banan. De banor som beskrivs i Målbild tåg 
2035 men som inte har någon koppling till höghastighetsbanan benämns inte. 
Dessutom behandlas stråket Göteborg – Borås separat i den här rapporten, varför 
beskrivningen av kust-till-kustbanan begränsats till sträckan öster om Borås.  
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Endast fysiska investeringar i infrastruktur presenteras nedan. Regionens 
bedömning är att fysiska investeringar är nödvändiga för att förbättra nåbarheten 
till den nya järnvägen. Steg 1- och steg 2-åtgärder är emellertid viktiga 
förutsättningar för att investeringarna ska få önskad utväxling.  
 
Målbild tåg 2035, vilken antogs av regionfullmäktige 2013, presenterar Västra 
Götalandsregionens viljeriktning för tågtrafiken i Västsverige fram till 2035. 
Målbildens utgångspunkt är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas från 2006 
till 2035, vilket innebär 130 000 resor/dag år 2035. Tågtrafiken ska vara drivande 
i samhällsutvecklingen för att nå Västra Götalands vision om ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt tillväxtområde. Tåget kan med ökat utbud och kortare restider 
verka för förtätning och regionförstoring där de lokala arbetsmarknadsregionerna 
växer samman. Det är också det färdmedel som bedöms ha störst resandepotential 
av de kollektiva trafikslagen, och som är överlägset som miljömässigt hållbart 
transportsystem.  
 
År 2035 har Västra Götalandsregionen 1,9 miljoner invånare och resandebehovet 
väntas öka markant. Målbilden utgår från att resandebehovet fortsätter utvecklas 
mot att vi successivt reser allt längre till arbete och utbildning. Utifrån det föreslår 
målbilden ökad tågtrafik, utökad turfrekvens, styva tidtabeller och att trafikens 
öppettider förlängs.  
 

 
Figur 9 Antal dubbelturer per vardagsdygn 2010      Figur 10 Antal dubbelturer per vardagsdygn 2035 

God framförhållning krävs i planeringen av målbildens förverkligande. Beslut 
behöver fattas inom en nära framtid, t.ex. inköp av nya tåg, utbyggnad av 
tågdepåer och uppställningsspår för tågen, underhållsverkstäder, spåranläggningar 
men även vidareutveckling av stationssamhällen med knutpunkter och 
pendelparkeringar. År 2035 ska alla infrastrukturåtgärder vara genomförda för att 
klara de uppsatta resandemålen.  
 
Med tanke på att Västsveriges nuvarande järnvägssystem har en bristande 
kapacitet räknar målbilden med infrastruktursatsningar för cirka 45 miljarder 
kronor för att klara trafikeringsbehovet (snabbtåg, regionala tåg och godståg) år 
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2035, exklusive de åtgärder som redan är finansierade i det västsvenska paketet 
och i befintliga infrastrukturplaner. 
 
Resenärsperspektivet blir mer centralt i framtiden enligt målbilden med fokus på 
tillgänglighet till tågtrafiken, trygghet runt stationerna och värdeskapande restid. I 
målbilden beskrivs följande restidsmål. Restidsmålen innebär påtagliga 
restidsförbättringar i flera viktiga relationer, något som ökar förutsättningen för 
arbetspendling och regionförstoring.  

 
Figur 11. Möjliga restider 2035. Målbild tåg 2035.  

I nuvarande infrastrukturplaner, Västsvenska paketet samt i regeringsutpekanden 
avseende Götalandsbanan finns fysiska åtgärder för motsvarande 31 miljarder. 
För att klara det framtida trafikeringsbehovet som innefattar snabbtåg, godståg 
och regionala tåg krävs ytterligare infrastrukturåtgärder för cirka 45 miljarder. I 
tabellen nedan beskrivs kostnaden för utbyggnad av de banor som ansluter till 
höghastighetsjärnvägen.  
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Bana 2017 2020 2028 2035 Total 

Bohusbanan, 
Strömstad-Göteborg  

190 990 250 3 500 4 930 

Västra stambanan, 
Laxå-Göteborg  

200 210 4 000 6 800 11 210 

Västkustbanan, 
Halmstad-Göteborg  

100 50 1 300 5 000 6 450 

Älvsborgsbanan, 
Uddevalla-Borås  

500 70 100 2 540 3 210 

Kinnekullebanan, 
Gårdsjö-Håkantorp  

100 450 400 400 1350 

Jönköpingsbanan, 
Falköping-Jönköping  

100 50   150 

Viskadalsbanan, 
Borås-Varberg  

50 130 430 500 1 110 

Figur 12 Investeringskostnad (mnkr) i infrastruktur enligt målbild tåg 2035, ofinansierade åtgärder i 
Västra Götaland. 

Det är viktigt att beakta att investeringskostnaderna ovan inte är 
successivkalkylerade. Det innebär att de är att betrakta som initiala bedömningar i 
detta skede. För kust till kustbanan öster om Borås finns ingen aktuell 
kostnadsbedömning. 

Bohusbanan: Strömstad-Uddevalla-Göteborg, enligt målbild tåg 2035 

Hela Bohusbanan är idag enkelspårig. Södra Bohusbanan, Göteborg- Uddevalla, 
har en högre standard än sträckan norr om Uddevalla. Till skillnad från Norra 
Bohusbanan är Södra Bohusbanan försedd med ny kontaktledning och skarvfritt 
spår. Den har även högre hastighetsstandard och kortare avstånd mellan 
mötesstationerna.   
 

Målbild tåg 2035 identifierar ett behov av en dubblering av 
antalet turer på Norra Bohusbanan, vilket innebär 60–120-
minuterstrafik. Samtidigt uppgraderas hastigheten till 120 
km/h. Sträckan Munkedal-Uddevalla får 60-minuterstrafik i 
högtrafik och Munkedal blir därmed mer betydelsefull som 
knutpunkt.  På Södra Bohusbanan kommer turtätheten mellan 
Uddevalla-Göteborg öka till 30-minuterstrafik under 
högtrafik. Hastigheten uppgraderas från 140 km/h till 160 
km/h.  

 
För att möjliggöra ökad arbetspendling finns enligt målbilden ett behov av 15-
minuterstrafik Stenungsund-Göteborg, med kortare restid än idag. En 
förutsättning för att förverkliga detta är bl.a. ny station och knutpunkt i Brunnsbo 
samt kurvrätningar, flera mötesspår och partiella mötesspår på sträckan. 
Knutpunkt Brunnsbo är också en utpekad regional port i arbetet med målbild för 
stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 
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Viskadalsbanan: Varberg-Borås, enligt målbild tåg 2035 

Viskadalsbanan har skarvspår av låg kvalitet och nuvarande hastighetsstandard är 
90-110 km/h, men med lokala nedsättningar till 40 km/h. Alla mötesstationer 
saknar samtidig infart. 

  
Målbilden föreslår succesivt utökad tågtrafik med målet 60-
minuterstrafik på hela sträckan. För att hantera behovet av 
arbetspendling förordar målbilden 30-minuterstrafik mellan 
Kinna, Skene och Borås. Hela banan får en uppgraderad 
hastighetsstandard till 160 km/h.  
 
Utifrån målbilden krävs redan år 2017 

plattformsförlängningar längs hela sträckan för att kunna trafikera med längre tåg. 
Mötesstationerna Veddige och Skene bör förses med samtidig infart för att skapa 
bättre restider och punktlighet. Det krävs även nya mötesmöjligheter på sträckan 
innan år 2028 för att leva upp till målbilden.  
 
Linjen kommer få en ökad regional betydelse i framtiden med minskade restider 
och med en roll som matarbana till byte till Götalandsbanan i Borås. 
Viskadalsbanan kommer även fungera som omledningsbana om störningar 
uppstår i godstrafiken. 
 
Det pågår en åtgärdsvalsstudie för Viskadalsbanan som eventuellt kan påverka 
åtgärdsprioriteringen. Åtgärdsvalsstudien är i skrivande stund inte klar. 

Älvsborgsbanan: Uddevalla-Herrljunga-Borås, enligt målbild tåg 2035 

I enlighet med målbilden kommer Älvsborgsbanans trafik på sikt att utgöras av 
två delar; Uddevalla-Herrljunga respektive Herrljunga-Borås. Det kommer 
således inte finnas genomgående tåg Borås-Herrljunga-Uddevalla. Istället 
kommer resor mellan Uddevalla-Borås att ske via Göteborg, vilket ger såväl 
högre turtäthet som kortare restid.   

 
Hela banan får successivt ökad trafik till 60-minuterstrafik/ 
18 dubbelturer per dag. 
 
Den nya tåglinjen 2028, Skövde–Herrljunga–Borås–
Landvetter flygplats–Göteborg gör att Skaraborgsområdet får 
resmöjlighet till Landvetter flygplats utan byte.  Den nya 
tåglinjen kommer ställa krav på en högre standard på 
Älvsborgsbanan, också med tanke på att snabbtåg med höga 

punktlighetskrav trafikerar Göteborg-Borås- Stockholm år 2035.  
 
Dagens hastighet varierar på sträckan Uddevalla-Herrljunga 110-160 km/h. På 
vissa delsträckor är spårbyte nödvändigt redan till 2017. Den trafik som målbilden 
beskriver för Trestad till 2035 ställer krav på en kraftigare utbyggnad i form av 
partiella dubbelspår i stråket Uddevalla – Vänersborg. På södra delen är dagens 
maxhastighet 110 km/h och spårstandarden är av låg kvalitet med skarvspår. 
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Jönköpingsbanan: Falköping-Jönköping(-Nässjö), enligt målbild tåg 2035 

 
Utifrån målbildens perspektiv bör trafiken mellan Falköping 
och Jönköping utvecklas till 30-minuterstrafik under 
högtrafik till 2020. Vissa turer kan utgå från Karlstad 
förutsatt att det i Värmland finns intresse att etablera 
tågtrafik på sträckan Karlstad–Skövde–Falköping-
Jönköping. Hela linjen föreslås att successivt utvecklas till 
60–120 minuters turtäthet, enligt målbilden. 
 

En åtgärdsvalsstudie för Jönköpingsbanan pågår och kommer vara klar under 
hösten 2015. 

Västra Stambanan: (Örebro)-Skövde-Alingsås-Göteborg, enligt målbild tåg 
2035 

Västra Stambanan en av Västsveriges mest belastade järnvägar och ett av landets 
viktigaste stråk för både person- och godstrafik. 
Målbilden föreslår succesivt utökad trafik på sträckan Örebro–Skövde–Göteborg 
till 60–120-minuterstrafik med regionexpresståg. Förhoppningen är att den lokala 
arbetsmarknadsregionen i nordöstra Skaraborg integreras med Örebro. På 
sträckan Skövde- Göteborg gäller ytterligare turförtätning och målbilden föreslår 
fyra tåg per timma, varav två tåg är regionexpresståg som stannar vid de största 
stationerna.  
 

Omfattande investeringar är nödvändiga för att utveckla 
Västra stambanan, i synnerhet gäller det sträckan Alingsås–
Göteborg. Förlängda plattformar på flera stationer mellan 
Alingsås-Göteborg är ett krav för att möjliggöra trafikering 
med långa regiontåg, likaså vändspår.  
 
Planen är att bygga ytterligare dubbelspår mellan Göteborg-
Partille, och så småningom mellan Partille och Floda. I detta 
scenario får de största stationerna på sträckan Göteborg-

Alingsås åtta tåg per timma och de mellanstora fyra tåg per timma. 
Utbyggnationerna ses som en förutsättning för att klara kapacitetshöjning 
eftersom banan ska trafikeras med interregionala snabbtåg, regionexpresståg, 
pendeltåg, godståg med ökad turtäthet och bättre kvalitet. 
 
Slutrapporten av åtgärdsvalsstudien Västra stambanan genom Västra Götaland 
publiceras under hösten 2015. I den remisshandling som finns tillgänglig återfinns 
förslag på åtgärder utifrån olika tidsperspektiv.  
 
Åtgärder på kort och medellång sikt (år 2014-2025), vilka har investeringsmedel i 
nuvarande nationell plan, är bl.a. nya förbigångsspår i Algutsgården och 
Stenkullen, nytt vändspår i Alingsås bangårdsombyggnad i Herrljunga för att 
möjliggöra förbigång av regiontåg mot Falköping. Ytterligare åtgärder, vilka inte 
finns med i nationell plan, är flytt av Sävenäs hållplats till Gustavsplatsen, nytt 
spår och plattform i Vårgårda samt ytterligare 2–5 förbigångsspår för godståg 
Laxå–Alingsås. Flytt av Sävenäs hållplats till Gustavsplatsen innebär att stationen 
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blir del av den regionala porten Gamlestaden i Göteborg, som är en del av det 
pågående arbetet med Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, 
Mölndal och Partille. 
 
Effekterna av ovan nämnda åtgärder väntas bli att det totala trafikutbudet i 
högtrafik på sträckan Skövde-Göteborg kan öka från åtta till 10–12 tåg per timme. 
Det kommer även ske en omfördelning av resandet från de mindre till de större 
stationerna, pga. förändrat trafikering.  
 
På lång sikt (2025-2040) förutsätts att Götalandsbanan mellan Stockholm och 
Göteborg är utbyggd. Åtgärder som krävs är kompletterande dubbelspår på hela 
eller delar av sträckan Alingsås-Göteborg i befintlig eller ny sträckning. Alingsås-
Floda eller Göteborg-Floda bör vara en första etapp för utbyggnad. Dessutom 
krävs planskild anslutning till Sävenäs bangård och Hamnbanan. Dessa åtgärder 
möjliggör enligt Trafikverket en trafikering enligt Målbild tåg 2035. Trafikverket 
gör bedömningen att det kan vara nödvändigt med utökad spårutbyggnad på 
Västra stambanan, för att möta resandebehovet, om inte Götalandsbanan byggs 
före år 2040. 

Västkustbanan: Malmö-Halmstad-Kungsbacka-Göteborg, enligt målbild tåg 
2035 

Västkustbanan har dubbelspår på huvuddelen av sträckan Halmstad – Göteborg 
och en dubbelspårstunnel under Varberg centrum är beslutad. Målbilden 
framhåller vikten av att den nya stationen i Varberg har vändmöjligheter norrifrån 
för 250 m långa tåg. På så sätt klarar stationen vändande tåg från Kungsbacka och 
Göteborg. 
 
Vidare krävs bl.a. en fyrspårssträcka mellan Almedal och Mölndal år 2028 för att 
möta den förväntade trafikökningen på banan. En sådan åtgärd möjliggör en 
anslutning av Götalandsbanan i Mölndal samtidigt som trafiken kan förtätas på 
Västkustbanan. Mölndals station är också en utpekad regional port i pågående 
arbete med Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och 
Partille.  Så småningom krävs även fyrspår mellan Mölndal och Kungsbacka, 
samt vändspår vid flera stationer.  
 
Den åtgärdsvalsstudie som behandlar Västkustbanan, Åtgärdsval Västkuststråket 
Göteborg-Malmö, är en trafikslagsövergripande fyrstegsanalys. För 

Västkustbanans del bedöms dubbelspår på hela 
Västkustbanan vara den mest angelägna åtgärden, och i ett 
längre perspektiv ytterligare kapacitetsförstärkningar i form 
av fler förbigångsspår och fyrspårsutbyggnader på vissa 
delsträckor. En omfattande kapacitetshöjning av järnvägen 
bedöms vara nödvändig för att nå målen som legat till grund 
för åtgärdsvalsstudien, bl.a. ökad kollektivtrafikandel, 
minskad miljöpåverkan samt förbättrade inomregionala och 
mellanregionala persontransporter. 

 
Med anledning av dagens begränsade kapacitet på vissa av banans delsträckor 
anser Trafikverket att inga nya hållplatser och stationer ska planeras förrän 
dubbelspårsutbyggnaden är klar genom Varberg och på sträcken Ängelholm-
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Helsingborg, samt att kapacitet har utökats på sträckorna Göteborg-Kungsbacka 
och Malmö-Lund. 

Kust till kust-banan: Öster om Borås, enligt målbild tåg 2035 

Sträckan Kalmar/Karlskrona–Borås- (Göteborg) trafikeras idag av SJ:s fjärrtåg 
med fyra till fem dubbelturer per dygn. SJ:s bedömning är att resandeunderlaget 
är litet och det krävs idag ekonomiskt stöd från Jönköping och Västra Götaland 
för att upprätthålla trafiken. 
 

Till 2028 föreslås att turfrekvensen på sträckan Borås–
Värnamo/Alvesta utökas till tio dubbelturer per dygn. Detta 
kan bli möjligt genom att komplettera nuvarande 
fjärrtågstrafik med upphandlad trafik. Ett annat alternativt är 
att regionaltågstrafik upphandlas på hela eller delar av banans 
sträckning.  
 
Målbildens utgångspunkt är också att ökad regional 
samverkan kan leda till att tågtrafiken utvecklas ytterligare på 

Göteborg-Borås- Alvesta-Växjö framöver. Kust till kust-banan kan i framtiden 
vara betydelsefull som en länk till Götalandsbanan och Europabanan. 
 
Under 2015 pågår en åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, vilken ännu inte är 
klar. Vidare har en funktionsutredning som redovisas ovan genomförts.   

Internationell tillgänglighet 

Norge/Vänerbanan: ”missing link”, sträckan Öxnered - Halden 

Idag saknas en väl fungerande internationell 
järnvägskoppling mellan Göteborg och Oslo. Det är i hög 
utsträckning ett resultat av att sträckan Halden – Öxnered 
har mycket låg standard.  
 
Sträckan Halden – Öxnered är en 13 mil långt, 
kapacitetssvagt enkelspår med högsta hastighet 160 km/h. 
Kapaciteten är mycket låg för såväl godstrafik som 
persontrafik, med lutande geometri på vissa ställen. Det 
gör att godstrafiken kräver extra påskjutslok på norska 

sidan. Sträckan är en del av EU:s TEN-T Scandinavian-Mediterranean Core 
Network Corridor, där ambitionen är att sträckan ska vara färdigställd till år 2030. 
Sträckan uppfyller idag inte de krav som ställs i EU:s förordning om riktlinjer för 
utbyggnad av TEN-T-stomnätet. Ett första steg är för att skapa en förbättrad 
internationell tillgänglighet är att åtgärda denna ”missing link”.  
 
Den svenska varuexporten till Norge år 2012 uppgick till 120 miljarder kronor. 
Under 2013 transporterades 6,7 miljoner ton över Svinesundsbron, där cirka 2 700 
lastbilar per dygn passerar gränsen. Järnvägen har endast en marknadsandel på 7 
procent av de internationella godstransporterna över gränsen i Svinesund/Kornsjö. 
Om sträckan Öxnered-Halden åtgärdas skulle cirka 2,7 miljoner ton gods kunna 
flyttas över från väg till järnväg. Det innebär cirka 25 godståg per dag.  
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En förutsättning för att åtgärdandet av ”missing link” ska ge full utväxling är att 
kapacitetsförstärkande åtgärder genomförs på Norge-/Vänerbanan. Åtgärderna ger 
förutsättningar för förbättrad arbetspendling till och från Dalsland, både mellan 
Göteborg och Dalsland och mellan Dalsland och Halden-/Saprsborg-
/Fredrikstadsområdet. Sammantaget bedöms detta medföra att Dalslands 
arbetsmarknad ger förutsättningar att växa. 
 

För att stärka arbetspendlingen mellan Dalsland och Halden-
/Sarpsborg/-Fredrikstadsområdet föreslår målbild tåg 2035 att 
10 dubbelturer per dygn trafikerar sträckan är 2035, vilket kan 
jämföras med dagens 3 dubbelturer.  
 
I målbild tåg 2035 beskrivs att ett framtida restidsmål med 
snabbtåg Oslo-Köpenhamn kan hamna på mellan fyra och fyra 
och en halv timme, vilket skulle innebära en halvering av 
restiden jämfört med idag. Det är möjligt genom att 

introducera ett gränsöverskridande Intercity-tågsystem.  
 
På lång sikt förutsätts en höghastighetsjärnväg på sträckan. I arbetet med projektet 
8 million city skisseras på en höghastighetsjärnväg som skulle medföra restider på 
cirka 2 och en halv timme direkt mellan Oslo och Köpenhamn och cirka 2 timmar 
och 50 minuter vid stopp i Göteborg, Lund, Malmö och Kastrup. 
 

Landvetter flygplats: Ny intermodal kollektivtrafiknod 

Göteborg Landvetter Airport är västra Sveriges internationella flygplats med 
trafik som till ungefär 75 procent består av utrikesflyg. Under 2015 kommer 
passagerarvolymen att uppgå till ca 6 miljoner. Flygplatsen är strategiskt placerad 
mellan Göteborg och Borås i Härryda kommun. Upptagningsområdet för 
utrikestrafiken täcker hela Västsverige med ca två miljoner invånare. För charter- 
och lågprisflyg tillkommer även passagerare från bland annat södra Norge. Det 
centrala läget, i ett Skandinaviskt perspektiv, gör flygplatsen viktig även ur ett 
frakt- och logistikperspektiv. Järnvägsanslutningen gör att flygplatsen kommer att 
fungera som en intermodal kollektivtrafiknod. Ett Airport City, beläget vid 
infarten håller också på att utvecklas. Flygplatsen är utpekad av Trafikverket som 
riksintresse för kommunikation. 
 
Flygplatsens långsiktiga planering utgår från att flygplatsen får en 
järnvägsanslutning med en station placerad rakt under terminalen. En av de stora 
utmaningarna med anslutningen är att få rätt sorts trafikering på de stationer som 
primärt berör flygplatsen. I detta är kapacitet, frekvens och tidtabell 
nyckelfaktorer. För Göteborg Landvetter Airport är det av yttersta vikt med en 
hög frekvens i trafikeringen både österut och västerut. För att uppnå en hög 
frekvens kommer kapacitet både på stationen men även på järnvägen både in mot 
Göteborg och mot Borås att vara avgörande. De snabbgående regionaltåg som 
planeras kommer att vara den viktigaste typen av tågtrafik för flygplatsens 
anställda och dess resenärer. De regionaltåg som passerar flygplatsen måste 
beredas kapacitet att stanna på stationen vid Göteborg Landvetter Airport. Vid 
flygplatsen pågår verksamhet dygnet runt. Ett hinder för ökad kollektivtrafikandel 
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i dagsläget är avsaknaden av fungerande kollektivtrafik vissa tider på dygnet. En 
höghastighetsjärnväg måste planeras så att trafiken kan anpassas till de tider på 
dygnet då både anställda och resenärer har behov av att ta sig till och från 
flygplatsen. Dessa tider är till viss del specifika för flygplatsen och inte alltid 
samma tider som efterfrågas i den regionala kollektivtrafik som planeras i 
regionen i övrigt. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att Västlänken är 
en förutsättning för att tågtrafikeringen till Göteborg Landvetter Airport ska 
fungera som planerat.   
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Kommunala underlag till Sverigeförhandlingen 
De kommuner som i störst utsträckning berörs av storstadssatsningen och den 
planerade höghastighetsjärnvägen kommer att leverera egna dokument till 
Sverigeförhandlingen. Nedan sammanfattas PM:en från respektive kommun.  
 
Det finns en samsyn bland kommunerna i regionen om vikten av en väl 
fungerande och konkurrenskraftig pendeltågstrafik stråket Göteborg – Borås – 
Jönköping. Specifikt för stråket Göteborg – Borås har kommunförbund och 
kommuner dessutom tagit fram en gemensam målbild för utveckling av stråket. 
För att allt detta ska komma till stånd krävs centrala stationslägen, säkerställda 
restider och god turtäthet, även från stationer i mindre orter. I det kommande 
arbetet och i den kommande förhandlingen behöver regionen, berörda kommuner 
och Trafikverket i samråd försöka se över vilka förutsättningar som krävs för att 
skapa goda restider och fler stationer i stråket. En central fråga är hur 
utformningen av den kommande höghastighetsjärnvägen ska se ut för att klara det 
resbehov som finns i stråket.  

Göteborgs stad 
Göteborgsregionen och Västsverige växer, både genom ett födelseöverskott och att allt fler 
flyttar hit. Näringslivet har en internationell prägel och en stor del av Sveriges export 
produceras i regionen eller passerar Göteborgs hamn. Den gemensamma synen på 
Göteborgsregionens utveckling finns i ”Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på 
regional struktur” och ”Strukturbild för Göteborgsregionen”. I båda dessa pekas Göteborgs 
roll i regionen ut, särskilt stadens centrala delar; Kärnan. Där framgår också att ökad 
tillgänglighet, fler bostäder och plats för utveckling av näringslivet är förutsättningar för 
hållbar tillväxt i regionen. 

Storstadssatsning  

Kommunerna i Göteborgsområdet arbetar för närvarande i samverkansprojektet ”Målbild 
2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille”. Det syftar till att 
identifiera vilka åtgärder som är önskvärda och nödvändiga för utveckling av 
kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Åtgärderna i målbilden ska ge den tillgänglighet och 
kapacitet i kollektivtrafiken som är en förutsättning för att möjliggöra en 
befolkningstillväxt, ett ökat bostadsbyggande och tillgängliga lägen för det växande 
näringslivet. Under hösten genomförs en medborgardialog inom arbetet med målbilden 
samtidigt som projektet avser genomföra ytterligare analyser. Avsikten är att beslut ska tas 
kring Målbilden under första kvartalet 2016 och det utgör därför en mycket bra ingång i 
Sverigeförhandlingen. PM från arbetet med ”Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i 
Göteborg, Mölndal och Partille” insändes till Sverigeförhandlingen av VGR. 

En första ansats till ett förslag till hur kollektivtrafiknätet kan byggas ut är framtagen inom 
arbetet med ”Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille” 
och en första analys kring bostadspotentialer i Göteborg kopplat till denna utbyggnad har 
genomförts. Analysen av bostadspotentialer presenteras i Göteborgs PM tillsammans med 
kvalitativt beskrivna nyttor kopplat till utbyggnad av kollektivtrafik och cykelåtgärder. 

Bättre regional, nationell och internationell tillgänglighet  

Sverigeförhandlingen innefattar utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och 
Stockholm, med restidsmålet två timmar. Den ökade tillgänglighet, regionalt och 
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nationellt, som blir följden av utbyggnaden är positiv för Göteborg. Det visar också de 
regionalekonomiska analyser som tagits fram av Sverigeförhandlingen, särskilt tydligt för 
stråket Göteborg – Jönköping . Här sker en sammanlänkning och ökning av 
tillgängligheten som är en god grund för en större arbetsmarknadsregion.  

Utöver den nationella och regionala tillgängligheten är också internationell tillgänglighet 
av stor vikt för Göteborgs näringsliv och arbetsmarknadsregion. I en strategi för 
höghastighetståg i Sverige behöver förbindelser Oslo-Göteborg-Köpenhamn inkluderas.  

Potential och behov av bostäder  

För den närmaste tjugoårsperioden bedöms Göteborgs stad ha en befolkningstillväxt om 
minst 150 000 invånare vilket kräver utbyggnad av 70 000-80 000 bostäder. Samtidigt ser 
vi en ökning av antalet arbetstillfällen, närmare 80 000 jobb, vilket ger ett stort behov av 
utbyggnad av kontor i centrala lägen och av verksamhetslokaler i tillgängliga logistiklägen. 
För att möta detta pågår i Göteborg arbete för att bygga ut centrala Göteborg enligt Vision 
Älvstaden. Den i översiktsplanen beslutade utbyggnadsinriktningen har konkretiserats i en 
strategi för Utbyggnadsplanering och även här pågår planering för en ökad produktion av 
bostäder som förtätar den redan byggda staden.  För att genomföra det som planeras krävs 
investeringar i det lokala stomnätet för kollektivtrafiken och stomnät för cykeltrafik men 
också investeringar i grönytor, kommunal service och för att framtidssäkra för ett förändrat 
klimat. 

Nyttobeskrivningar 

Göteborgs beskriver nyttorna kvalitativt i sitt PM.  

Mölndals stad 
Göteborgsregionen förstoras genom förtätning och förbättrade  
kommunikationer, främst kollektiva. Analyser visar att kollektivtrafiken främst 
måste utvecklas spårbundet, med hänsyn till trängsel inne i Göteborg. Ska 
storstadsregionen kunna möta kraven på en hållbar tillväxt, med fler bostäder och 
arbetsplatser, måste man göra rätt från början när en helt ny järnväg byggs för 
första gången på 150 år. Regionförstoring i stöder och öster om Göteborg går fort, 
och ska den fortsätta krävs snabb arbetspendling. En station för Götalandsbanan i 
Mölndal med bra regiontrafik kommer att avlasta Göteborgs central och 
underlätta för arbetspendling till och från Mölndals många arbetsplatser.   
 
Mölndal är den enda av Göteborgs kranskommuner som har en positiv 
nettoinpendling, d.v.s. fler som pendlar in än som pendlar ut för att komma till 
sina arbeten. Det har sin bakgrund i stadens starka näringsliv med mer än 6 000 
företag, varv flera större såsom Astra Zeneca och SCA med flera tusen anställda.  
 
Lokalisering av företag sker i internationell konkurrens och hållbart resande för 
såväl anställda som besökare, leverantörer och kunder är viktiga parametrar när 
beslut om etablering ska fattas. En station för Götalandsbanan i Mölndal, med bra 
regiontrafik, kommer att stärka hela Göteborgsregionens attraktionskraft för 
företag.  
 
Mölndal har historiskt sett haft en förhållandevis låg befolkningstillväxt, jämfört 
med grannkommunerna. Med Vision 2022 har politiken pekat ut en ny riktning, 
med en årlig befolkningstillväxt om cirka 1,5 %. Förbättrade kommunikationer, 



Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen, 2015-10-01 34 (82) 

med station för regiontåg och pendeltåg på Götalandsbanan i Mölndal skulle 
väsentligt snabba på processen för att nå målen.  
 
Mölndal deltar i det pågående samverkansprojektet ”Målbild 2035 för 
stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille” tillsammans med Västra 
Götalandsregionen, Göteborg och Partille. Åtgärderna i målbildsarbetet kommer 
att bidra till att öka nyttan av den tillgänglighet som höghastighetsjärnvägen 
medför, bland annat i form av ett ökat bostadsbyggande som kan möta behovet av 
en hållbar tillväxt. Arbetet med målbilden kommer att pågå parallellt med 
Sverigeförhandlingen och beslut om hela målbilden planeras till våren/sommaren 
2016. 
 
Mölndal har jobbat aktivt för att främja cykeltransporter sedan år 2010 och ser 
positivt på den möjlighet till fortsatt utveckling som Sverigeförhandlingen ger. 

Knutpunkt Mölndal – station för södra göteborgsregionen 

Trafikverket påtalade tidigt i processen att Mölndal måste visa hur hög-
hastighetsjärnvägen kan dras via Mölndals station och hur en utvecklad Mölndals 
station kan se ut. Staden har med stöd av SWECO därför tagit fram rapporten 
”Knutpunkt Mölndal – station för södra Göteborgsregionen”. Rapporten visar ett 
stationsläge med sex spår, där två är för höghastighetståg som kan passera utan 
stopp. Rapporten visar att en ny station skulle innebära positiva effekter genom att 
knyta samman Mölndals stadskärna på ömse sidor om motorväg/järnväg.  

Underlaget till nyttoanalyserna 

Mölndals analyser förutsätter att Götalandsbanan dras via en utvecklad Mölndals 
station. Utan en sådan dragning torde den samlade nyttan för Mölndal till följd av 
den nya järnvägen vara marginell.  
 
Nyttoanalyserna, med ovanstående förutsättningar, pekar på tydliga fördelar för 
Mölndal med en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg. Nyttorna 
uppkommer i första hand där åtgärderna inom storstadssatsningen realiseras, och 
på så sätt sprider nyttan till ett större område. Den största nyttan torde dock vara 
regionnyttan, det vill säga att trafikanter från Halland och sydöstra Göteborg på 
väg mot Landvetter, Borås eller Stockholm, inte behöver åka ända in till Göteborg 
och därmed orsaka trängsel. Vidare får resenärer österifrån, som är på väg till 
Mölndals många arbetsplatser, väsentligt kortare restid.  
 
Göteborg är landets starkaste näringslivsregion och Mölndal intar en särställning 
med flera internationella företag, inte minst som ett kluster för life-science. 
Hållbarhet är alltmer viktigt när företag ska pröva lokalisering. Ska 
Göteborgsregionen fortsätta att vara en ledande region för Sveriges ekonomiska 
utveckling, måste flödet av människor till, från och inom regionen ske på ett 
hållbart sätt. Mölndal ser Sverigeförhandlingen som en möjlighet för staden att 
stärka Göteborgsregionen som landets ledande näringslivsregion.  
 
För utförligare beskrivning hänvisas till det material kommunen skickat in till 
Sverigeförhandlingen. 
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Härryda kommun 
Härryda kommun bygger sin översiktliga planering kring den strukturbild som 
kommunerna i Göteborgsregionen enats om. Strukturbilden beskriver ett antal 
huvudstråk dit regionens utveckling ska fokuseras. I den regionala 
överenskommelsen står att utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av en 
attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. Ett av stråken sträcker sig från 
Göteborg i riktning österut, genom bland annat Härryda kommun, i riktning mot 
Borås.  
 
I Härryda kommun bedrivs en aktiv bostads- och markpolitik med ett strukturerat 
arbetssätt kring bostadsplanering som resulterat i ett kontinuerligt 
bostadsbyggande även under år med lågkonjunktur. Härryda har bland annat 
uppmärksammats som ett gott exempel av Bostadsbyggnadskommittén. Förutsatt 
att den nya järnvägen ges en tillräcklig kapacitet, så att utrymme skapas för en 
attraktiv pendeltågstrafik, kommer kommunen att öka nuvarande, relativt sett 
höga utbyggnadstakt. Som en konsekvens av järnvägsutbyggnaden planerar 
kommunen att tillskapa drygt 4000 bostäder fram till 2035. Merparten av dem, 
eller drygt 3000, kan byggas i det nya stationssamhället Landvetter södra.  
 
Områdets största utvecklingspotential ligger dock efter 2035. I Mölnlycke 
centrum bedömer kommunen att 900 bostäder tillkommer som en direkt följd av 
järnvägen. Dessutom sker en fortsatt utveckling av Rävlanda, som ligger i nära 
anslutning till tänkt stationsläge i Bollebygd. 
 
Inom Härryda kommun finns även Landvetter flygplats, med i dagsläget nära 5 
000 arbetsplatser, där pågående utbyggnadsplanerna av Airport City bedöms 
generera upp till 10 000 nya arbetstillfällen. 
 
För utförligare beskrivning hänvisas till det material kommunen skickat in till 
Sverigeförhandlingen. 

Bollebygds kommun 
 
Bollebygds kommun är den minsta kommunen i stråket men står inför den kanske 
största utmaningen. Redan idag växer kommunen med ungefär 2,5 % per år och 
under de kommande 35 åren planeras för en nästintill fördubbling av antalet 
invånare i kommunen.   
 
Den största delen av denna expansion är tänkt att ske kring det potentiella 
stationsområdet i Kråktorp, strax söder om dagens centralort. Detta stationsläge 
ligger mellan dagens Bollebygd och Rävlanda i Härryda kommun och skulle vara 
det främsta alternativet för invånarna i Bollebygds kommun men även för de som 
bor i östra delarna av Härryda kommun eller norra delarna av Marks kommun.  
 
Idag har Bollebygds kommun en ovanligt hög andel in- och utpendlare och en 
majoritet av pendlarna reser med bil då bra kollektivtrafikalternativ saknas. 
Bollebygd har ett strategiskt läge, och för att kommunen även fortsättningsvis ska 
vara en tillgång för hela regionen krävs en tågstation med hög turtäthet. En 
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fortsatt ökning av biltrafiken och belastning av väg 40 är inte en framtida hållbar 
utveckling.  
 
Tillsammans med Härryda och Marks kommuner har Bollebygd antagit en 
utvecklingsplan som belyser vikten av ett stationsläge i Bollebygd. Detta eftersom 
en eventuell station skulle påverka många fler än de som bor i kommunen idag 
eller i framtiden.  
 
För utförligare beskrivning hänvisas till det material kommunen skickat in till 
Sverigeförhandlingen. 

Borås stad 
Den nya höghastighetsjärnvägen genom Borås är en viktig investering. För att 
utnyttja den tillväxtpotential som Götalandsbanan ger behöver kommunen göra 
stora satsningar i infrastrukturen kring stationen, bygga ut kollektivtrafikstråken, 
skapa ett attraktivt stationsområde och utveckla de anslutande stadsdelarna med 
verksamheter och bostäder.  

Centralt stationsläge i Borås 

En ny järnväg ger störst positiva effekter om stationen placeras på ett sätt som 
möjliggör en god och hållbar stadsutveckling. Det är detta Borås Stad kommer 
värdera högst i bedömningen av höghastighetsjärnvägens nyttor. 
 
Borås är Västra Götalandsregionens andra stad. Borås centrala delar är 
huvudmålpunkt för arbete, högre utbildning och kommersiell service i kommunen 
och nav i regionen. I Borås är infrastrukturen byggd så att riksvägar, 
genomfartsleder, lokalgator, gång och cykelvägar samt all 
kollektivtrafik på både väg och järnväg möts i centrala Borås. Därför är det 
självklart att nyttan med Götalandsbanan blir störst om stationen hamnar i ett 
centralt läge som ansluter till den befintliga stadsstrukturen. Stationsläge utanför 
detta leder till fler byten och att restiderna blir längre. 
 
Det centrala stationsläget är en förutsättning för att underlätta ett hållbart resande 
och samtidigt ta tillvara på de stadsutvecklingseffekter som stationen bidrar med, 
såsom handel och arbetsplatser.  

Trafikering, kapacitet och restid är avgörande faktorer för nyttan 

För att skapa förutsättningar för effektiv och miljövänlig kollektivtrafik i den 
utvidgade storstadsregionen Göteborg, där Borås och dess omland ingår, krävs 
snabb och tät regionaltågstrafik mellan Göteborg-Borås. Det är minst kvartstrafik 
mellan Borås och Göteborg. Resan mellan Borås station – Göteborg C tar högst 
35 minuter.  
 
Kapaciteten på höghastighetsjärnvägen måste studeras noga för att säkerställa att 
både det regionala och det nationella resandet gynnas. En viktig fråga är huruvida 
två spår är tillräckligt för att klara det regionala resandet. Snabba och effektiva 
byten mellan tågen på Götalandsbanan och övriga tåglinjer och bussar i Borås 
behövs. Utöver Götalandsbanan krävs statliga investeringar i anslutande 
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infrastruktur in till Borås i form av upprustning av övriga järnvägar och större 
vägar för ökad tillgänglighet och bostadsbyggande i storstadsregionen Göteborg. 
 

Underlaget till nyttoanalyserna 

Stationsläge, trafikering, kapacitet och restid är avgörande faktorer för nyttorna 
med Götalandsbanan. Innan dessa faktorer finns preciserade är det svårt att göra 
en tillförlitlig bedömning av nyttorna. Borås Stad bedömer att osäkerheterna är för 
stora i det underlag Trafikverket hittills presenterat. 
 
Borås presenterar ingen kvantifiering av nyttorna i underlagsrapporten till 
Sverigeförhandlingen. Det har inte varit möjligt att ta fram ett fullständigt 
underlag, med den detaljeringsnivå som efterfrågas, inom den snäva tidsram som 
satts. Istället är analysen i form av en kvalitativ beskrivning av möjliga nyttor.  
 
För utförligare beskrivning hänvisas till det material kommunen skickat in till 
Sverigeförhandlingen. 

Ulricehamns kommun 
Ulricehamn är redan idag en växande kommun och attraktiv för nya invånare i 
många avseenden. År 2035 är kommunen präglad av stark tillväxt oavsett 
höghastighetsjärnväg. Kommunen prognostiseras att växa med 1500 personer 
bara under de närmsta tio åren utifrån den bostadsbebyggelse som idag är 
planerad. Kommunen är också en stor pendlingskommun där en tredjedel pendlar 
till annan ort. Redan idag har kommunen över 2 000 utpendlingar till Borås varje 
dag och med den nya motorvägen som invigs i oktober väntas en ökning av 
antalet pendlare. 
 
För att växa ytterligare ser kommunen en stor nytta och många positiva effekter 
med höghastighetsjärnväg med stopp för regionala snabbtåg i Ulricehamn. 
Järnvägen kan ge kommunen den extra skjuts som behövs för att nå en bra bit 
över 30 000 invånare och kunna locka nya målgrupper. Kommunen hade vid 
utgången av 2014 ett invånarantal på 23 244 personer. Enligt uppskattningar 
väntas Götalandsbanan ge en ökning på 20 procent med utpendling och 11 
procent för inpendling. Kommunen har då ännu mer potential än idag att bli en 
attraktiv boendeort till angränsande pendlingskommuner och en plats för 
företagsetableringar. Det måste då finnas tillräckligt med kapacitet för både 
höghastighetståg och snabba regionaltåg som klarar den framtida pendling som 
Ulricehamn har. 
 
Totalt räknar kommunen med att kunna bygga 4000 nya bostäder i hela 
kommunen, där 1000 är tillkommande på grund av höghastighetsjärnvägen och är 
inom influensområdet på 600 m från stationen. Det är dock många synpunkter och 
frågor som behöver hanteras innan föreslaget bostadsbyggande är möjligt, en 
utförligare beskrivning av detta finns i det material som kommunen skickat in till 
Sverigeförhandlingen.  
 
Ett centralt stationsläge är avgörande för tillgängligheten och därmed kommunens 
tillväxt. I anslutning till redovisat stationsläge finns bra utbyggd lokal 
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infrastruktur redan idag men det kommer att behöva kompletteras för att 
möjliggöra att tillgänglighetsförbättringarna kommer så många som möjligt till 
del. Integrering av järnvägsplaneringen med kommunal och regional 
trafikplanering är av stor vikt för vilken nytta som uppstår. 
 
För utförligare beskrivning hänvisas till det material kommunen skickat in till 
Sverigeförhandlingen. 
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Kommentarer till redovisade analyser inom 
Sverigeförhandlingen 
 
Nedan redovisas Västra Götalandsregionens kommentarer och analys av den 
trafikering och de regionalekonomiska analyser som tagits fram av Trafikverket 
och andra aktörer, som underlag till Sverigeförhandlingen.  
 

• Höghastighetsbanornas betydelse för regional utveckling, Jönköpings 
Universitet 

• Tågtrafik i Basprognos 2030 - beskrivning av trafikering, Trafikverket 
• Höghastighetsbanor inom Sverigeförhandlingen – resultat av prognos, 

effekter samt regional fördelningsanalys med Sampers/Samkalk, 
Trafikverket 

• Regionalekonomiska analyser av Sverigebygget - bakgrund, modell och 
resultat, WSP 

• Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö, 
Trafikverket 
 

De analyser som genomförts utgör utgångspunkt för de analyser som Västra 
Götalandsregionen redovisar nedan. I bedömningen av analyserna har scenario 
US2B varit utgångspunkt. De scenarier som redovisats i de regionalekonomiska 
analyserna är US1, US2A, US2B samt US5.  
 
Som framgår av bilden nedan skiljer sig inte scenarierna från varandra på sträckan 
Göteborg-Jönköping, vilket är den del av höghastighetsjärnvägen med störst 
beröring på Västra Götalandsregionen. Skillnaden mellan de olika alternativen 
gäller delen Jönköping – Malmö, där det finns olika alternativa dragningar.   
 

 
Figur 13: Korridorer för olika utbyggnadsalternativ av höghastighetsjärnvägen 
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Alternativ US2B är det scenario som bland annat använts vid beräkning av olika 
dragningar förbi Linköping, dessutom ger scenariot störst nyttor i de 
Samkalkberäkningar som genomförts1. Därför bedöms scenariot vara en lämplig 
utgångspunkt vid de beräkningar som görs. 
 

Trafikering av höghastighetsjärnväg och anslutande banor 
Trafikeringen som varit underlag för nyttoberäkningarna inom 
Sverigeförhandlingen kan illustreras med bilden nedan. Trafikeringsbilden 
beskriver turtätheten under en högtrafiktimme. 
 

 
Figur 14: Trafikering enligt scenario US2B, under en timme i högtrafik 

Trafikeringsscenariot för US2B innebär att tre höghastighetståg trafikerar sträckan 
Borås-Göteborg under en högtrafiktimme. Det finns även fyra interregionaltåg (IR 
250) och två pendeltåg. Av höghastighetstågen stannar 1,5 tur i Borås och 1,5 tur 
passerar Borås2. Av de fyra interregionaltåg som trafikerar sträckan Göteborg – 
Borås under högtrafiktimme är det två som stannar i Borås, Landvetter flygplats 
och Göteborg C, medan två av tågen stannar i Borås, Bollebygd, Landvetter 
flygplats, Mölnlycke, Västlänken och Göteborg C. Pendeltågen stannar på 
samtliga inlagda hållplatser sträckan Göteborg – Borås.  
 
I trafikeringsscenariot ligger följande restider inlagda. Restiderna innebär att 
restiden för höghastighetståg sträckan Göteborg – Borås uppgår till mellan cirka 
20 och 29 minuter beroende på linje. För ett av interregionaltågen blir restiden 

                                                 
1 PM, Höghastighetsbanor inom Sverigeförhandlingen – resultat av prognos, effekter samt regional 
fördelningsanalys med Sampers/Samkalk 
2 I Sampers finns två högtrafiktimmar, under dessa två högtrafiktimmar stannar tre tåg i Borås medan tre tåg 
passerar Borås. 



Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen, 2015-10-01 41 (82) 

drygt 26 minuter med interregionaltåget som endast stannar på Landvetter 
flygplats mellan Göteborg och Borås och cirka 35 minuter för interregionaltåget 
med uppehåll på samtliga stationer. Pendeltågen har en restid på drygt 40 minuter 
mellan Göteborg och Borås. 
 

 
Figur 15: Körtider i alternativ US2B 

 
Enligt de kapacitetsanalyser som tidigare tagits fram inom åtgärdsvalsstudier för 
sträckan Göteborg – Borås är trafikeringen ovan inte möjlig att kombinera med de 
beskrivna restiderna.  Tre höghastighetståg i maxtimman, kombinerat med sex 
regiontåg/pendeltåg bedöms sannolikt leda till längre restider för flera av de 
berörda tågen. Med nio tåg i timman kan restiden komma att uppgå till cirka 60 
minuter för de regionala tågen, vilket kraftigt överstiger det restidsmål på 35 
minuter som regionen har. Att kapaciteten kan komma att bli bristfällig bekräftas 
av de samtal som regionen haft med Trafikverket.  
 
I inget av trafikeringsscenarierna som redovisats i de regionalekonomiska 
rapporterna, och som Sweco haft tillgång till, finns ett trafikeringsalternativ via 
Mölndal station. I PM ”Trafikering nya höghastighetsbanor Stockholm – 
Göteborg/Malmö3” beskrivs att det antagits tre möjliga sträckningar förbi 
Mölndal, enligt bild nedan. 

                                                 
3 Trafikering nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö, 150529, Trafikverket 
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Figur 16: Möjliga alternativa dragningar av järnvägen i Mölndal, källa: PM Trafikering nya stambanor 

I två av fallen förutsätts att tågen inte går vi Mölndal medan det i ett av fallen sker 
trafikering via Mölndal.  Resultaten från dessa analyser har emellertid inte 
redovisats, varför det är svårt att veta vilken trafikeringsbild och turtäthet som 
varit utgångspunkt för trafikering via Mölndal, liksom vilka effekter det får för 
bland annat konsumentöverskottet.  
 
I Trafikverkets basprognos, som har varit utgångspunkten för de beräkningar som 
gjorts inom Sverigeförhandlingen, förekommer trafikering på anslutande banor 
som är betydligt mer omfattande än idag. 
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Figur 17: Pendeltåg och regionaltåg i Trafikverkets basprognos 2030 

Vidare beskrivs att det efter prognosens fastställande upptäcktes att det sannolikt 
är svårt att kapacitetsmässigt få plats med 8 tåg i timman mellan Kungsbacka och 
Mölndal, vilket är något som kommer att ändras till kommande prognos. Vid 
jämförelse med den trafikering som ligger i målbild tåg 2010 och den trafikering 
som finns på anslutande banor i Trafikverkets basprognos är skillnaden påtaglig, 
vilket illustreras av tabellen nedan. 
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Bana / Sträcka Trafikering 2010 
(målbild tåg 2035) 

Trafikering 
Trafikverkets 
basprognos 2030 

Målbild tåg 
2035 

Göteborg - Uddevalla 18 dt 36 dt 25 dt 

Göteborg - Stenungsund 23 dt 53 dt 54 dt 

Borås – Kinna/Skene 12 dt 32 dt 25 dt 

Figur 18: Trafikering målbild tåg och i Trafikverkets basprognos 

Av tabellen framgår att antalet dubbelturer sträckan Göteborg-Stenungsund i 
Trafikverkets basprognos för år 2030 är 30 dubbelturer fler än den trafikering som 
gällde år 2010. Det är betydligt fler, och ligger mycket nära den nivå som är 
beskriven i målbild tåg år 2035. För sträckan Kinna/Skene-Borås är antalet 
dubbelturer i Trafikverkets basprognos år 2030 fler än i målbild tåg 2035. För att 
trafikering enligt målbild tåg 2035 ska vara möjlig krävs emellertid omfattande 
infrastrukturinvesteringar, vilka inte finns med i gällande nationell plan. I 
målbilden beskrivs att möjligheten att utöka tågtrafiken är begränsad, i synnerhet 
under högtrafik. Det höga kapacitetsutnyttjandet leder till att tågtrafiken i 
Västsverige är mycket känslig för trafikstörningar.  
 
Sett ur ett nationellt perspektiv leder Trafikverkets basprognos att antalet 
personkilometer på järnväg ökar med 48 % mellan 2014 och 2030, vilket är en 
mycket kraftig ökning. En viktig fråga är hur denna tågtrafikering ska hanteras 
kapacitetsmässigt, med tanke på att stora delar av Västra stambanan, banorna i 
Jönköpings län samt Skåne är hårt kapacitetsbelastade.   
 
Ytterligare en faktor som kan påverka resultaten i Trafikverkets analyser är att 
busslinje 100 finns med i turutbudet. Linje 100, som trafikerar sträckan Borås-
Göteborg har en hög turtäthet idag och avgår var femte minut under högtrafik. 
När höghastighetsjärnvägen byggs ut kommer linje 100 sannolikt att avvecklas, 
alternativt köra betydligt mindre frekvent. Att linje 100 finns med i turutbudet 
innebär att nyttorna sannolikt överskattas, med tanke på den goda turtätheten.  
 
Vidare har man i nyttoanalyserna som underlag till Sverigeförhandlingen använt 
Sampers 2014-riggning, vilken har bristfällig kollektivtrafikkoppling i de flesta 
berörda städer förutom i Göteborg. Även detta får konsekvenser för 
tillgängligheten och därmed nyttorna.  
 
Ovanstående faktorer får betydande konsekvenser för de nyttoanalyser som 
genomförs. Eftersom det finns indikationer att kapaciteten på den nya 
höghastighetsjärnvägen inte är förenlig med den trafikering och de restider som 
ligger i trafikeringsscenario US2B blir scenariot ett bristfälligt 
jämförelsealternativ. Flera av de analyser som görs inom ramen för det här 
uppdraget baserar sig på scenarier som tagits fram inom tidigare 
åtgärdsvalsstudier. Dessa analyser bygger på en mindre omfattande trafikering, 
men är sannolikt mer realistiska kapacitetsmässigt. Denna problematik är viktig 
att lyfta och ha i beaktande när man betraktar nyttoanalyserna.  
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Konsekvenserna av trafikering via Mölndal station liksom konsekvenserna av 
olika trafikeringsscenarier på sträckan Göteborg-Borås belyses i analyserna 
nedan. 

Regionalekonomiska analyser 
De regionalekonomiska analyser som genomförts som underlag till 
Sverigeförhandlingen har gjorts med verktygen Samlok och Dynlok. De 
regionalekonomiska analyserna baseras på Trafikverkets basprognos, vilken 
jämförts mot ett scenario med utbyggnad av höghastighetsjärnvägen (US1, US2A, 
US2B, US5). Den trafikering som ligger till grund för analyserna är den som 
redovisats i kapitlet ovan. Det innebär således att resultaten från trafikering via 
Mölndal inte finns redovisade, liksom att trafikeringen på sträckan Göteborg – 
Borås eventuellt är för omfattande för att kunna rymmas kapacitetsmässigt.  
 
Utgångspunkten för båda modellernas resultat är den förändrade tillgänglighet 
som de nya höghastighetsjärnvägarna ger upphov till. Den ökade tillgängligheten 
påverkar lokalisering av befolkning och sysselsättning, vilket i sin tur kan ge 
upphov till effekter på produktivitet, inkomst och markvärden.  
 
I Samlok är det endast tillgänglighetsförbättringar som skattas, ingen kommun får 
minskad befolkning eller sysselsättning. I PM:et beskrivs att ”de presenterade 
resultaten bör därför tolkas endast som indikationer på potentiella effekter som 
kanske kan uppnås i större eller mindre utsträckning”. I Samlok finns även en 
markvärdesmodell som är framtagen för analys av just höghastighetsjärnvägen. 
Markvärdesförändringen antas vara kopplade till befolkningsförändringar och till 
förändrad tillgänglighet till följd av generaliserade reskostnader.  
 
Dynlok tar, till skillnad från Samlok, delvis hänsyn till konkurrenseffekter mellan 
regioner och kommuner. Dynlok mäter tillgänglighet genom tidsavstånd mellan 
arbetsplatser och bostäder, baserade på restidsmatriser från Sampers. Samlok 
väger dock även in generaliserad reskostnad, såsom tid, pengar och bekvämlighet.  
Resultaten för de berörda kommunerna inom Västra Götalandsregionen 
presenteras i tabellerna nedan. 
 

Kommun Dynlok % förändring 
Dynlok 

SamLok Dynlok/Samlok 

Göteborg 447 0,14 733 0,61 

Mölndal 25 0,07 191 0,13 

Härryda 327 2,3 101 3,23 

Bollebygd 338 12,63 80 4,23 

Borås 1028 1,86 1506 0,68 

Ulricehamn 339 3,69 389 0,87 

Jönköping 175 0,26 484 0,36 

Figur 19: Nya arbetsplatser till följd av utbyggd höghastighetsjärnväg, enligt Samlok och Dynlok, 
scenario US2B 
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Som tabellen visar finns det en viss diskrepans mellan modellerna. I exempelvis 
Mölndal varierar antalet nytillkomna arbetsplatser med mellan 25 och 191 
stycken. Samma diskrepans finns när det gäller nytillkommen befolkning i 
berörda kommuner, vilket framgår av tabellen nedan. I Göteborg bedöms den 
nytillkomna befolkningen uppgå till mellan cirka 500 och 900 personer beroende 
på vilken modell som avses. 
 

Kommun Dynlok 
% förändring 
Dynlok 

SamLok Dynlok/Samlok 

Göteborg 934 0,18 534 1,74 

Mölndal 94 0,15 154 0,61 

Härryda 541 1,51 147 3,68 

Bollebygd 535 6,25 178 3,01 

Borås 1607 1,52 1791 0,89 

Ulricehamn 583 2,51 516 1,12 

Jönköping 300 0,23 383 0,78 

Figur 20: Ny befolkning till följd av utbyggd höghastighetsjärnväg, enligt Samlok och Dynlok, scenario 
US2B 

Det går att konstatera att den nytillkomna befolkningen är relativt liten, 
framförallt i Göteborg där den årliga befolkningsutvecklingen är betydligt 
kraftigare än den totala tillväxt som prognosticeras i de regionalekonomiska 
analyserna. Som jämförelse fick Göteborg drygt 7 000 nya invånare år 2013 
medan Borås fick drygt 1000 nya invånare samma år. För exempelvis Ulricehamn 
och Bollebygd är emellertid befolkningstillväxten relativt sett högre, sett till den 
befolkning kommunerna har idag, framförallt i Dynlokmodellen. I Samlok är 
emellertid befolkningstillväxten betydligt mindre i Härryda och Bollebygd.  
 
Markvärdesförändringen, som endast skattas i Samlok, beskrivs i tabellen nedan. 

Kommun  US1 US2B US5 

Göteborg  1 048 1 043 991 

Mölndal  288 287 284 

Härryda 55 55 49 

Bollebygd 29 29 26 

Borås 786 786 722 

Ulricehamn 290 290 260 

Figur 21: Markvärdesförändringar enligt Samlok, mnkr 

Markvärdesförändringarna uppgår till cirka 1 miljard för Göteborg och till cirka 
700-800 mnkr för Borås. Markvärdesförändringen blir mindre för Mölndal, vilket 
beror på att inget av scenarierna innebär trafikering vid Mölndal.  
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Den relativt begränsade effekt på befolkning och sysselsatta som genereras av 
modellerna kan ha flera orsaker. Det är tänkbart att effekten av 
höghastighetsjärnvägen är liten i kommuner som Göteborg och Borås där det 
redan idag finns en stark efterfrågan att bosätta sig och arbeta. Grafen nedan visar 
hur tillgängligheten till antalet arbetsplatser påverkas av den nya 
höghastighetsjärnvägen, jämfört med ett scenario utan höghastighetsjärnväg. Det 
framgår att effekten inte är särskilt påtaglig, vilket kan förklara varför 
arbetsmarknadseffekterna är små. 

 
Figur 22: Förändrad tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter till följd av 
höghastighetsjärnvägen (UA1) 

I Samloks egen illustration av förändrad tillgänglighet till arbetsplatser framgår att 
den stora förändringen återfinns i Borås och Ulricehamn, vilket också är de 
kommuner som får störst positiva regionalekonomiska effekter. 
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Figur 23: Förändrad tillgänglighet till arbetsplatser enligt US2B 

Att effekterna är begränsade kan även ha andra orsaker. En sådan är att den 
upplevda restiden legat till grund för de regionalekonomiska analyserna. I den 
upplevda restiden finns även den första väntetiden, vilken antas vara hälften av 
turtätheten (vid halvtimmes turtäthet blir således den första väntetiden 15 
minuter). Dessutom utgår ett ”straff” för bytestiden, motsvarande bytestiden 
multiplicerat med en faktor två. Det medför att det finns relativt få relationer som 
får en restid kortare än 60 minuter till följd av höghastighetsjärnvägen. Vidare är 
Sampersprognoserna baserade på 2014-riggningen där anslutande kollektivtrafik 
är bristfälligt beskriven, något som också kan påverka resultaten.  

Sverigeförhandlingen och gällande planer för 
transportinfrastrukturen 
I nationell plan för transportinfrastrukturen 2014-2025 finns följande 
investeringar namngivna (se tabell nedan). Regionens utgångspunkt inför 
Sverigeförhandlingen är att investeringarna i nationell plan inte påverkas av de 
åtgärder som genomförs inom ramen för Sverigeförhandlingen. Det gäller både 
åtgärder på sträckan Göteborg – Borås - Jönköping och investeringar i lokal och 
regional infrastruktur. Regionen anser vidare att inte heller investeringarna i 
regional plan ska påverkas av investeringarna inom Sverigeförhandlingen.  
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Trafikslag 
Järnvägsstråk/ 
vägnummer 
 

Åtgärd 
 Motiv 

Planerad 
byggstart 
(år) 

Järnväg 
 

Götalandsbanan, 
Göteborg–Borås, etapp 
Mölnlycke–Bollebygd 

Nytt dubbelspår via 
Landvetter 
flygplats 

Ökad kapacitet 
och 
förbättrad 
tillgänglighet 

2020–2025 

Järnväg Göteborg C 
Utbyte av gammalt 
ställverk 

Ökad kapacitet 
och 
robusthet 

Före 2014 

Järnväg 

Västra stambanan, 
Göteborg–Skövde (inkl. 
ombyggd infart 
Sävenäs) 
 

Nya förbigångsspår 
och fler 
vändspår 
 

Utökad trafik 
och 
minskade 
förseningar 

2014–2016 

Järnväg 
Göteborgs hamnbana 
och Marieholmsbron 

Partiellt dubbelspår 

Utökad trafik 
och 
minskade 
förseningar 

Före 2014 

Järnväg 
Norge/Vänerbanan, 
Kil–Öxnered 

Utökning av elkraft 

För att 
elkraften inte 
ska 
begränsa de 
tunga tågen 

2014–2016 

Järnväg Olskroken 

Planskilda 
anslutningar av 
Norge-/ Vänerbanan, 
Bohusbanan 
och Västra 
stambanan 
samt ny 
godstågsviadukt 
mellan 
Marieholmsbron och 
Västkustbanan 

Utökad trafik 
och 
minskade 
förseningar 

2017–2019 

Järnväg 
Västsvenska paketet 
järnväg 
 

Tunnel under 
Göteborg m.m. 
Plattformsförlängnin
gar 

Utökad trafik 
och 
minskade 
förseningar 
 

Före 2014 

Figur 24. Objekt i nationell plan för transportinfrastruktur 2014-2025 inom Västra Götaland 
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Metod för Västra Götalandsregionens 
nyttoanalyser 

Restidsnyttor, miljönyttor 
Restidsnyttorna och miljönyttorna har beräknats med hjälp av Trafikverkets 
modellverktyg Sampers/Samkalk och Bansek. För olika trafikeringsscenarier 
sträckan Göteborg-Borås har Sampers/Samkalk använts. Utgångspunkten har varit 
Trafikverkets scenario US2B och analyser av olika trafikeringsupplägg utifrån 
scenariot har gjorts.  
 
Syftet med beräkningen av restids- och miljönyttor sträckan Göteborg – Borås har 
primärt varit att känslighetsanalyser Trafikverkets trafikupplägg. Det beror på att 
det trafikupplägg som legat till grund för nyttoanalyserna i Sverigeförhandlingen 
sannolikt inte är genomförbar kapacitetsmässigt. Därför är det i första hand 
angeläget att utreda vilken trafikering som är möjlig att få till stånd på den nya 
banan, innan genomgripande nyttoberäkningar görs. De nyttoberäkningar som 
gjorts i den här rapporten syftar främst till att undersöka vad effekten blir om 
restiden för region- och pendeltåg förlängs och om ett alternativt upplägg med 
färre tåg genomförs.  
 
För att bedöma Samkalkgenererade nyttor har endast Västmodellen av 
Sampers/Samkalk körts. Det innebär bland annat att nationella resor över 10 mil 
inte fångas. I de scenarier där höghastighetstågens trafikering justeras kan detta få 
konsekvenser då effekten för de långväga resorna inte beaktas. Att Västmodellen 
endast körts beror på till stor del på den knappa tid som stått till förfogande. Att 
köra samtliga modeller för att därigenom fånga de totala nyttorna har inte varit 
möjligt att förena med den tidplan som stått till förfogande. De restidsnyttor som 
genererats bör således betraktas primärt som regionala nyttor.  
 
För anslutande banor har både Sampers/Samkalkanalyser och Bansekanalyser 
genomförts. I det scenario som använts som underlag för Sverigeförhandlingen 
finns omfattande trafikering inlagd på anslutande banor. Denna trafikering är i 
många fall likvärdig med den trafikering som skisseras i målbild tåg. För att på ett 
mer adekvat sätt spegla effekten av åtgärderna inom målbild tåg 2035 skulle det 
behövas en justering av bland annat turtätheten i jämförelsealternativet. Detta har 
gjorts för Bohusbanan, däremot inte för övriga banor. För övriga banor gjordes ett 
val att använda Bansekanalyser för att överslagsmässigt beräkna effekten av 
förändrad restid. Sampersanalyser har använts för att illustrera 
tillgänglighetsförändringar, vilket legat till grund för de bedömningar av 
arbetsmarknads- och näringslivseffekter som gjorts. Analyserna för de anslutande 
banorna ska betraktas som indikationer på de nyttor som kan uppstå om 
turtätheten och restiden på anslutande banor förbättras i enlighet med målbild tåg 
2035. Med tanke på att analyserna är gjorda baserade på relativt grova antaganden 
kan nyttorna behöva ses över ytterligare i kommande arbete.  
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Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 
När det gäller arbetsmarknads- och näringslivsnyttor redovisas dessa som en 
gemensam nyttopost i detta skede. Det beror på att nyttorna i hög utsträckning är 
korrelerade. Förbättrad tillgänglighet till arbetsplatser leder till förbättrad 
matchning och därmed ökad produktivitet och höjd sysselsättning. Det får 
positiva konsekvenser både för näringsliv och för arbetskraften.  
 
Någon kvantifiering av nyttorna görs inte heller, vilket dels beror på den snäva 
tidplanen, dels beror på att det saknas en vedertagen metod för hur kvantifiering 
ska kunna ske. Istället görs en kvalitativ beskrivning av 
arbetsmarknadseffekterna. Beskrivningen grundar sig i hög utsträckning på 
förändrad tillgänglighet till arbetsplatser.   

Arbetsmarknadseffekter – dynamiska 

Arbetsmarknadseffekter ingår delvis i den värderade tillgänglighetsförändringen i 
form av förbättrade restider för individer och näringsliv. Förutom de förbättrade 
restiderna finns även dynamiska arbetsmarknadseffekter som följer av bättre 
matchning och lokaliseringseffekter.  
 
Förekomsten av, och storleken på, arbetsmarknadseffekter utöver de som 
inkluderas under restider är en omtvistad fråga. De som pekar på förekomsten av 
matchningseffekter till följd förbättrad tillgänglighet gör det oftast med 
argumentet att det finns friktioner på arbetsmarknaden. Dessa friktioner beror på 
förekomsten av transportkostnader (restid, reskostnad etc). Förbättrad 
infrastruktur leder till minskade transportkostnader vilket gör det möjligt att skapa 
en mer effektiv arbetsmarknad – matchningen förbättras.   
 
Förbättrade restider leder till att personer i arbetsför ålder får tillgång till ett större 
antal arbetsplatser samtidigt som företag får lättare att rekrytera arbetskraft. 
Matchningseffekterna innebär att det är lättare för arbetssökande att hitta ett 
arbete som matchar kompetens och kvalifikationer samtidigt som det är enklare 
för företag att hitta rätt personal till rätt arbetsuppgift. Förbättrad matchning får i 
sin tur konsekvensen att produktiviteten ökar och lönesummorna stiger. 
Effekterna till följd av förbättrad matchning brukar därför ofta benämnas inkomst- 
eller tillväxteffekter.  
 
Förbättrad tillgänglighet inom en arbetsmarknad kan vidare leda till att fler 
företag och hushåll väljer att lokalisera sig inom arbetsmarknadsregionen. Dessa 
effekter kallas lokaliseringseffekter och härrör bland annat från så kallade 
agglomerationsfördelar. Företag och hushåll som placerar sig inom en stor 
arbetsmarknadsregion kan få ömsesidiga fördelar genom att de på så sätt kan nå 
en större kundkrets eller nyttja gemensam infrastruktur. 
 
Inkomsteffekter och lokaliseringseffekter är i hög utsträckning korrelerade. 
Förbättrad tillgänglighet leder till större arbetsmarknad vilket i sin tur gör 
regionen mer attraktiv för arbetskraft och företag. Sambanden är väl belagda - i 
större arbetsmarknadsregioner är fler människor sysselsatta, effektiviteten är 
högre och lönerna likaså. 
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Generella utgångspunkter vid bedömning av nyttor - 
Arbetsmarknadseffekternas storlek 

Även om det finns en tydlig korrelation mellan tillgänglighet och sysselsättning är 
storleken på effekterna svåra att bestämma. När samhällsekonomiska 
bedömningar av infrastrukturinvesteringar genomförs brukar förbättrade restider 
till följd av åtgärden vara den största värderade nyttan. En del av nyttan som 
uppkommer till följd av förbättrad tillgänglighet finns således redan med i de 
samhällsekonomiska kalkylerna. Därutöver kan ytterligare effekter uppstå, dels 
inkomst- och produktivitetseffekter av att personer hittar bättre jobb och dels 
lokaliseringseffekter av företag och arbetskraft lokaliserar sig i regioner med god 
tillgänglighet. Inkomsteffekter uppstår i huvudsak på kort sikt medan 
lokaliseringseffekter uppkommer på längre sikt.    
 
Det finns undersökningar som visar på att när tillgängligheten ökar med 100 % så 
växer lönesumman med cirka 3,5 %. Detta kan betraktas som en skattning av 
inkomsteffekterna. Internationell forskning om sysselsättning kring 
höghastighetsstationer visar på en ökning på mellan 1,8 och 3,5 % i 
sysselsättning. Effekten har bedömts uppstå inom en radie av 10-20 km från 
höghastighetsstationerna. 
 
Som framgår av redovisningen av de regionalekonomiska beräkningarna medför 
höghastighetsjärnvägen ett begränsat tillskott av nya arbetsplatser i berörda 
kommuner. Det beror sannolikt på att tillgänglighetsförändringen är relativt 
begränsad. De flesta kommuner får en förändrad tillgänglighet till arbetsplatser på 
ett par procent. 

Metod för bedömning av arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 

I det här uppdraget används inte Samlok eller något annat av liknande 
modellverktyg för att bedöma arbetsmarknadseffekterna. Däremot kan vi, med 
hjälp av modellresultaten för Sampers, bedöma tillgänglighetsförändringarna till 
följd av höghastighetsjärnvägen och åtgärder på anslutande banor.   
 
Förändrad nåbarhet inom 60 minuter (dörr-till-dörr) är ett mått som 
rekommenderas av Trafikverket för att indikera nyttan av en bättre fungerande 
arbetsmarknad.  Detta eftersom en timmes restid till arbetet anses vara rimligt för 
många arbetstagare, medan relativt få är villiga att resa längre än så. 

 
Figur 25: Samband mellan restid och benägenhet att pendla 
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I bedömningen av tillgänglighetsförändringarna används således måttet förändrad 
tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter.  
 
Det görs i den här rapporten ingen kvantifiering av arbetsmarknads- och 
näringslivsnyttorna. Det är framförallt en konsekvens av den tidplan som stått till 
förfogande, men även en effekt av att det finns få vedertagna metoder för att 
kvantifiera dessa nyttor. Istället görs en bedömning av arbetsmarknads- och 
näringslivseffekterna baserat på förändrad tillgänglighet till arbetsmarknaden. 

Sociala nyttor 
Sociala nyttor har tydliga kopplingar till bostadsnyttor, arbetsmarknadsnyttor och 
resenärsnyttor, men ska också beskriva andra positiva effekter för människor i 
deras vardag. Det handlar bland annat om förbättrad hälsa, ökad jämlikhet och 
jämställdhet, minskad segregation, ökad trygghet och säkerhet i vardagen, lika rätt 
till delaktighet och gemenskap oavsett bostadsort, minskat utanförskap, ökad tillit 
mellan människor och till samhällets institutioner, en känsla av att bli sedd och att 
kunna förverkliga sig själv. 
 
Det saknas i dagsläget en etablerad metodik för att identifiera, mäta och 
kvantifiera sociala nyttor. Själva begreppet social nytta är relativt nytt och det 
finns ingen direkt tillämpbar forskning om hur sociala nyttor kvantifieras i pengar. 
Att kostnadsberäkna sociala nyttor låter sig inte göras med dagens kunskap, det är 
snarare ämne för ett nytt forskningsprojekt. 
 
Höghastighetsbanan kan skapa en social nytta, men storleken av den sociala 
nyttan är svår att beskriva om den inte ställs i relation till något. För att synliggöra 
detta har trafikeringsalternativet US2B i Sverigeförhandlingen ställts mot 
alternativa trafikeringsscenarier. Genom denna jämförelse kan man resonera kring 
graden av/storleken på den sociala nyttan. Resonemangen ska däremot inte tolkas 
som en rekommendation för det ena eller andra trafikeringsalternativet.  
 
Sociala nyttor har också bedömts för vissa av åtgärderna inom Målbild tåg 2035, 
främst för de anslutande banorna Bohusbanan, Viskadalsbanan och 
Älvsborgsbanan. 

Bostadsnyttor 
Bostadsnyttorna har primärt varit en fråga för kommunerna och någon regional 
analys av bostadsnyttorna har således inte gjorts. Istället hänvisas till 
kommunernas egna underlags-PM. 
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Beräkningsalternativ för Västra 
Götalandsregionens nyttoanalyser 
 
Nedan presenteras de beräkningsalternativ som Västra Götalandsregionen använt i 
sina nyttoanalyser. Beräkningsalternativen skiljer sig således från de som 
Trafikverkets presenterat som underlag till Sverigeförhandlingen. 

Stråket Göteborg-Borås 
Utgångspunkt för de olika beräkningarna för stråket Göteborg – Borås har varit 
den trafikering som redovisats inom ramen för Sverigeförhandlingen. Utifrån 
trafikeringen har sedan olika alternativa scenarier analyserats. Dessa beskrivs 
nedan. 
 
Beräkningsalternativen kan behöva kompletteras. En viktig fråga är den framtida 
kapaciteten och resbehovet i stråket. Detta har inte utretts fullt ut, vilket är en 
essentiell förutsättning för alla analyser som görs. Framförallt bör den 
funktionsutredning som initierats under den här utredningens gång utredas.  
Likaså kan vikten av förbättrad turtäthet via Mölnlycke, Landvetter södra och 
Bollebygd behöva belysas. 
 

Utan linje 100 

I den riggning som använts för nyttoberäkningarna som underlag till 
Sverigeförhandlingen finns linje 100 med, med dagens turutbud. Detta innebär att 
tillgängligheten mellan Göteborg och Borås sannolikt är överskattad, samtidigt 
som linje 100 medför ökade producentkostnader.  
 
Beräkningen av trafikeringen utan linje 100 är i sig inte en grund för 
nyttobedömningar, utan är endast tänkt att ge ökad kunskap om huruvida de 
regionalekonomiska och samhällsekonomiska analyserna är överskattade eller ej. 
Någon redovisning av resultatet görs inte i den här rapporten.  
 

Mölndal station 

Västra Götalandsregionen har pekat ut Mölndal station som en viktig framtida 
knutpunkt på höghastighetsjärnvägen. Enligt Trafikverkets egna 
underlagsdokument till Sverigeförhandlingen finns alternativa trafikeringar via 
Mölndal station. Hur denna trafikering ser ut och vilka antaganden som gjorts har 
emellertid inte redovisats. Vidare bedöms inte Trafikverkets modeller på ett 
rättvisande sätt spegla den framtida nyttan av Mölndal station. För att bedöma 
effekten av Mölndal station behöver framtida markanvändning och framtida 
utbyggd kollektivtrafik adderas i modellerna. Detta har inte varit möjligt att 
genomföra under den tid som funnits till förfogande. Därför har endast kvalitativa 
bedömningar av effekterna av Mölndal station gjorts.  
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Trafikverkets basalternativ 

Ett beräkningsalternativ i enlighet med Trafikverkets basalternativ har tagits 
analyserats. Trafikverkets basalternativ har varit utgångspunkt för 
åtgärdsvalsstudien Göteborg – Borås.  
 
Det är viktigt att skilja på å ena sidan Trafikverkets basalternativ och å andra 
sidan Trafikverkets beräkningar inom Sverigeförhandlingen. Trafikverkets 
beräkningar inom Sverigeförhandlingen är baserade på nio dubbelturer i timman, 
varav tre höghastighetståg. Trafikverkets basalternativ innebär åtta dubbelturer i 
timman, varav två höghastighetståg. Med tanke på att det sannolikt inte är möjligt 
att trafikera sträckan Göteborg – Borås med nio dubbelturer i timman givet 
föreslagen utformning är det viktigt att presentera resultaten av ett alternativ som 
bedöms mer realiserbart. 

 
Figur 26: Trafikering enligt Trafikverkets basalternativ 
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Figur 27: Restider enligt Trafikverkets basalternativ 

Då Trafikverkets basalternativ innebär färre höghastighetståg per timma kommer 
alternativet att vara mindre lönsamt än Trafikverkets beräkning inom 
Sverigeförhandlingen. 
 

Förändrade restider 

För stråket Göteborg – Borås finns det osäkerheter om den trafikering som finns 
inlagd i Trafikverkets olika scenarier för Sverigeförhandlingen är genomförbar. 
Det finns indikationer på att trafikeringen inte är möjlig att förena med de restider 
som finns inlagda i Sampers. Då det finns en risk att tre höghastighetståg i 
maxtimman kommer att medföra längre restider för övriga tåg, alternativt färre 
pendel- och IR-tåg i högtrafik, behöver effekten av detta belysas.  
 
Två analyser har gjorts för att belysa effekten av längre restid på pendel- och IR-
tåg till följd av kapacitetsbegränsningar. I en av analyserna får de två pendeltågen 
som trafikerar sträckan 60 minuters restid, istället för 40 minuter som ligger i 
Trafikverkets riggning för Sverigeförhandlingen. I den andra analysen får 
samtliga sex IR/pendeltåg 60 minuters restid istället för 40 minuter. Dessa 
analyser är tänkta att illustrera effekten av restidsförlängning till följd av 
kapacitetsbegränsningar på banan. Restidsförlängningen har analyserats både för 
hela dygnet och endast för högtrafik. 
 

Sammanfattning beräkningsalternativ 

Nedan sammanfattas de olika beräkningsalternativen som varit utgångspunkt för 
Västra Götalandsregionens analyser sträckan Göteborg – Borås.   
 



Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen, 2015-10-01 57 (82) 

Alternativ Beskrivning 

Huvudscenario 
JA Jämförelsealternativ utan HH-bana 

UA1 Trafikverkets trafikering i Sverigeförhandlingen 

Utan linje 100 

UA2 Trafikverkets trafikering i Sverigeförhandlingen utan linje 100 

Mölndal station  

UA3 Kvalitativ bedömning av en framtida station i Mölndal 

Trafikverkets basalternativ 

UA4 Trafikering enligt Trafikverkets basalternativ4 

Längre restider 

UA7 Trafikverkets trafikering i Sverigeförhandlingen med 60 
minuters restid för pendeltåg, mellan Göteborg och Borås 

UA7b 
Trafikverkets trafikering i Sverigeförhandlingen med 60 
minuters restid för pendeltåg, i högtrafik, mellan Göteborg och 
Borås 

UA8 
Trafikverkets trafikering i Sverigeförhandlingen med 60 
minuters restid för interregionala tåg och pendeltåg, mellan 
Göteborg och Borås 

Figur 28: Beräkningsalternativ för sträckan Göteborg – Borås 

 

Målbild tåg 2035 
I målbild tåg 2035 finns både målsättningar om turtäthet och restider. Som 
beskrivs ovan finns stora delar av den trafikering som skisseras i målbild tåg med 
i Trafikverkets basprognos. Det innebär att nyttorna av målbild tåg 2035 är lägre 
än vad de hade varit om jämförelsealternativet varit dagens trafikering. För 
Bohusbanan har en justering av trafikeringen i jämförelsealternativet gjorts, för att 
bättre spegla dagens utbud. För övriga banor har ingen justering av trafikeringen 
gjorts, endast restiden.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet av nyttoberäkningarna inte kommer att 
ge en fullständig bild av de nyttor som kan uppnås till följd av utbyggnaden av 
anslutande banor. Istället ska bedömningarna ses som en indikation på vilka 
nyttor som kan uppnås.  
 
Att beräkningarna sker på en övergripande nivå beror på att de mål som skisseras 
i målbild tåg 2035 också är formulerade på en övergripande nivå, bland annat vad 
gäller restider i olika relationer. 
 

                                                 
4 Trafikeringen har bland annat används i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för sträckan Göteborg – 
Borås. Den ska inte förväxlas med Trafikverkets basprognos.  
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Bohusbanan 

För Bohusbanan finns följande målsättningar. 
• Restid Uddevalla – Göteborg, från 70 till 55 minuter 
• Södra Bohusbanan: 30-minuterstrafik 
• Norra Bohusbanan: Dubblering av trafiken 
• Stenungsund – Göteborg: 15-minuterstrafik 

 
Skillnaden i antal turer per dygn illustreras av följande bilder. 
 

 

Figur 29: Antal dubbelturer år 2010 respektive år 2035 enligt målbild tåg 2035 

Som beskrivits ovan finns en stor del av den tilltänkta utökningen av trafikeringen 
med i Trafikverkets basprognos. För att hantera utökningen av turerna har därför 
antalet turer i jämförelsealternativet justerats ned, för att bättre motsvara den 
turtäthet som finns idag. Två analyser av Bohusbanan har genomförts, med 
verktyget Samkalk. I en av analyserna justeras restiderna i enlighet med målbild 
tåg 2035, i den andra görs både en justering av turtätheten och av restiderna.  
 

Viskadalsbanan 

För Viskadalsbanan finns målsättning om en kraftig utökning av antalet turer på 
banan. Varberg-Borås ska trafikeras med 60-minuterstrafik medan sträckan 
Kinna/Skene – Borås ska ha 30-minuterstrafik. Precis som för Bohusbanan ligger 
delar av den tilltänkta ökningen av turtätheten i Trafikverkets basprognos. Dock 
har ingen justering av turtätheten gjorts som underlag till den här rapporten.   
 
Det finns även målsättningar om att höja hastigheten på banan, från cirka 90-110 
km/h till 110-160 km/h. Detta motsvarar cirka 10 minuter minskad restid sträckan 
Varberg – Borås, vilket också är det antagande som använts vid de 
samhällsekonomiska beräkningarna. 
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Älvsborgsbanan 

För Älvsborgsbanan föreslås relativt omfattande förändringar av banans funktion. 
I dagsläget är det möjligt att åka direkt via Uddevalla och Borås, men banan 
kommer att på sikt utgöras av två delar, Borås-Herrljunga, respektive Uddevalla-
Herrljunga. Resor mellan Uddevalla och Borås kommer således att ske via 
Göteborg. Detta medför omfattande förändringar av turutbudet, förändringar som 
inte varit möjliga att modellera inom tiden för den här utredningen.  
 
I analysen har istället endast restidsförändring mellan Borås och Uddevalla 
motsvarande 25 minuter analyserats. Restidsförändringen motsvarar den 
restidsvinst som finns beskriven i målbild tåg 2035. I Trafikverkets scenario för 
höghastighetsbanan trafikerar de flesta linjer mellan Uddevalla och Borås redan 
via Göteborg. Endast en av linjerna trafikerar via Älvsborgsbanan.  
 
Den nyttoanalys som gjorts avser restidsvinst för samtliga linjer mellan Uddevalla 
och Borås, någon förändring av linjesträckningen har inte gjorts. Nyttoanalysen 
blir således delvis missvisande, eftersom den beskriver vilka nyttor som uppstår 
givet en trafikering som inte kommer att äga rum i framtiden. Med tanke på 
osäkerheterna bör resultaten från analyserna av Älvsborgsbanan betraktas med 
stor försiktighet.  
  
Det har tidigare funnits planer på att skapa en trafikering från Skövde till 
Göteborg via Landvetter flygplats. Denna trafikering finns inte med i de analyser 
som regionen genomfört. 
 

Västkustbanan 

För Västkustbanan finns målsättning om en kraftig utökning av antalet 
dubbelturer, framförallt sträckan Göteborg – Kungsbacka. Precis som för 
Viskadalsbanan och Bohusbanan har en del av turtäthetsökningen räknats in i 
Trafikverkets basprognos. Någon justering av turtätheten har inte gjorts, endast 
restidsförändringen har beaktats.  
 
I målbild tåg 2035 föreslås hastighetsstandarden öka från 90-200, till 160-250 
km/h. Detta motsvarar, överslagsmässigt, en restidsminskning på cirka 5 minuter 
mellan Göteborg och Kungsbacka och cirka 12 minuter mellan Göteborg och 
Halmstad. Denna restidsminskning har antagits i nyttoanalyserna. Beräkningen 
har genomförts med verktyget Bansek.  
 

Västra stambanan 

För Västra stambanan har inga nyttoanalyser med Sampers/Samkalk eller Bansek 
gjorts. Det beror på att det är ett stort antal tåg som trafikerar Västra stambanan, 
och banan kommer i hög utsträckning att påverkas av den nya 
höghastighetsjärnvägen. Denna komplexitet innebär att det är svårt att veta vilken 
framtida funktion Västra stambanan kommer att spela och hur trafikeringen 
kommer att se ut. En kvalitativ beskrivning av vikten av att bygga ut Västra 
stambanan görs i den här rapporten.   
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Jönköpingsbanan  

För Jönköpingsbanan har ingen nyttoberäkning gjorts, däremot beskrivs syftet 
med upprustningen av Jönköpingsbanan verbalt. 
 

Sammanfattning beräkningsalternativ 

I tabellen nedan sammanfattas de beräkningsalternativ som fungerat som 
utgångspunkt för regionens nyttoanalyser. Beräkningsalternativen avser olika 
scenarier i Målbild tåg 2035. 
 

Alternativ Beskrivning 

Huvudscenario 

JA Trafikverkets trafikering i Sverigeförhandlingen, justering av 
antalet turer på Bohusbanan, Viskadalsbanan och Västkustbanan 

Bohusbanan 

UA1 Restid mellan Uddevalla och Göteborg, från 70 till 55 minuter 

UA2 Restid mellan Uddevalla och Göteborg, från 70 till 55 minuter + 
förändrad turtäthet enligt målbild tåg 2035  

Viskadalsbanan  

UA1 10 minuters minskad restid, Borås – Varberg 

Älvsborgsbanan 

UA1 25 minuters minskad restid Uddevalla - Borås 

Västkustbanan 

UA1 
5 minuters minskad restid Göteborg – Kungsbacka, 7 minuters 
minskad restid Göteborg – Varberg, 12 minuters minskad restid 
Göteborg – Halmstad 

Västra Stambanan 

 Syftet med utbyggnaden beskrivs verbalt 

Jönköpingsbanan 

 Syftet med utbyggnaden beskrivs verbalt 

Figur 30: Scenarier som analyserats inom målbild tåg 2035 
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Resultat av Västra Götalandsregionens 
nyttoberäkningar och nyttobedömningar 
Göteborg – Borås 

Mölndal station 
För Mölndal station har ingen kvantifiering av nyttorna gjorts. Det har flera 
orsaker. För det första bedöms inte Trafikverkets modeller kunna spegla de 
framtida nyttorna i Mölndal på ett rättvisande sätt. Den framtida knutpunkten i 
Mölndal bedöms kunna inrymma ett stort antal arbetsplatser och boende. För att 
kunna bedöma den framtida nyttan behöver den tillkommande befolkningen 
läggas in i modellerna. Vidare planeras för mycket snabba 
kollektivtrafikförbindelser mellan Mölndal station och arbetsplatsområden i södra 
och västra Göteborg. Det bedöms medföra påtagligt förbättrad tillgänglighet och 
därmed stora restids- och arbetsmarknadsnyttor. Även dessa 
kollektivtrafikkopplingar behöver läggas in i de samhällsekonomiska modellerna 
för att kunna beräkna nyttorna av Mölndal station. Detta har inte varit möjligt 
inom den tid som stått till förfogande. Dessutom råder det stora osäkerheter om 
vilka kollektivtrafikåtgärder som kommer att genomföras i anslutning till Mölndal 
station, då arbetet med målbild 2035 för det framtida stomkollnätet inte är klart.  
 
Av bilden nedan framgår vilka utbyggnadsplaner som i nuläget finns i anslutning 
till Mölndal station.  

 
Figur 31: Planerad utbyggnad i anslutning till Mölndal station 

 
I södra Göteborgsområdet pågår en intensiv utveckling med omdaning och 
förtätning av det befintliga verksamhetsområdet och utbyggnad av nya stadsdelar. 
I väster pågår programarbete för utveckling av Dag Hammarskiölds boulevard, 
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vilket bedöms medföra cirka 20 000 lägenheter samt handel och verksamhet. I 
Frölunda planeras för 10 000 lägenheter. I centrala Mölndal pågår utveckling av 
centrum, samt planering av en helt ny stadsdel i Forsåker, med plats för 8 000 
boende och 7 000 verksamma. Sammantaget finns omfattande planer som på ett 
avgörande sätt kommer att skapa en helt ny funktion för området runt Mölndal 
station.  
 
Utformningen av det framtida stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille är inte 
bestämt, utan föremål för dialog. Även om den exakta utformningen inte är 
fastlagd finns planer på att skapa ett stomnät med direkt koppling till Mölndal 
station, vilket framgår av bilden nedan. 

 
Figur 32: Möjliga stråk för snabblinjenät samt befintliga och planerade järnvägssträckningar, källa: PM 
Diskussionsunderlag Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 

Det framtida snabblinjenätet bedöms koppla Mölndal centrum till Korsvägen och 
till Frölunda torg på ett sätt som medför kraftigt förbättrade restider jämfört med 
idag. Det innebär att vikten av Mölndal station som framtida knut- och bytespunkt 
kommer att vara än mer betydelsefull när den nya järnvägen är utbyggd.  
 
En station i Mölndal bedöms även medföra positiva arbetsmarknadseffekter för 
boende i Halland, som dels får ökad tillgång till arbetsplatserna i anslutning till 
Mölndal station samt södra och västra Göteborg, dels får förbättrad tillgänglighet 
till den nya järnvägen i form av en närmare bytespunkt.  
 
En station i Mölndal kan även fungera för att portionerna tågen i Västlänken och 
därigenom minsk risken för kapacitetsproblem när tåg från Kungsbacka och 
Mölndal ska åka genom Västlänken.  
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Utifrån ovanstående skäl anser Västra Götalandsregionen att det är avgörande att 
en station på den nya höghastighetsjärnvägen placeras i Mölndal. Utförligare 
beskrivning av nyttorna med Mölndal station återfinns i Mölndals kommuns PM.  
 

Trafikverkets basalternativ 
Nedan redovisas resultatet av beräkningar i enlighet med det som benämns 
Trafikverkets basalternativ. Trafikverkets basalternativ innebär färre turer i 
högtrafik jämfört med beräkning för Sverigeförhandlingen. I Trafikverkets 
trafikering i Sverigeförhandlingen finns tre höghastighetståg, fyra interregionaltåg 
och två pendeltåg i högtrafik. I Trafikverkets basalternativ finns två 
höghastighetståg, två interregionaltåg och fyra pendeltåg. Dessutom är antalet 
stopp i Mölnlycke och Bollebygd färre. Vidare trafikerar Trafikverkets 
basalternativ via Mölndal. 
 
Skälet till att analysera Trafikverkets basalternativ är att detta alternativ varit 
utgångspunkt bland annat i den åtgärdsvalsstudie som genomförts för sträckan 
Göteborg – Borås. Basalternativet bedöms dessutom kapacitetsmässigt vara en 
mer realistisk trafikering än alternativet i Sverigeförhandlingen.  
 

 
Trafikverkets trafikering 

i Sverigeförhandlingen 
(UA1) 

Trafikverkets 
basalternativ (UA4) 

Producentöverskott – 13 443 – 12 144 
Budgeteffekter 559 379 
Konsumentöverskott 27 332 20 749 
Externa effekter 439 606 
Drift och underhåll 108 98 
Summa 14 996 9 689 

Figur 33: Nyttoberäkningar, Sverigeförhandlingen jämfört med Trafikverkets basalternativ 

Restidsnyttor 

Restidsnyttorna i Trafikverkets basalternativ är lägre än de i US2B. Det är en 
naturlig konsekvens av att antalet tåg är färre, liksom uppehållen i Mölnlycke och 
Bollebygd. Därför blir också restidsnyttorna lägre, cirka sex miljarder mindre. 
Totalt blir konsumentöverskottet enligt beräkningar i Västmodellen nästan 21 
miljarder.  
 
Sannolikt ger Trafikverkets basalternativ en mer rättvisande bild av de 
restidsnyttor som uppstår till följd av den nya höghastighetsjärnvägen. Det är 
därför av vikt att redovisa denna diskrepans mellan basalternativet och trafikering 
i Sverigeförhandlingen. Eftersom det endast är Västmodellen som körts berörs 
inte de nationella resorna i analysen. Det medför att restidsnyttorna sannolikt är 
överskattade, då de höghastighetståg som försvinner inte beaktas. 

Miljönyttor 

Miljönyttorna ligger i nivå med de beräknade i analyser för Sverigeförhandlingen. 
Det sker en överflyttning av personresor från bil och buss till tåg, vilket bedöms 
medföra minskade luftföroreningar. 
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Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 

Någon kvantifiering av förändrad tillgänglighet till arbetsmarknaden har inte 
gjorts. Tillgängligheten bedöms emellertid bli marginellt försämrad, vilket 
framförallt är en följd av att det blir färre stopp i högtrafik i Mölnlycke och 
Bollebygd. Detta påverkar sannolikt i första hand just Mölnlycke och Bollebygd, 
snarare än arbetsmarknaden som helhet i regionen. 
 
Sociala nyttor 

Generellt kan sägas att Sverigeförhandlingens alternativ ger mer utrymme åt 
höghastighets- och interregionaltåg, medan Trafikverkets ger mer utrymme åt 
pendeltågen. Trafikverkets basalternativ innebär uppehåll i Mölndal och halverad 
turtäthet i Mölnlycke och Bollebygd jämfört med upplägget i 
Sverigeförhandlingen. Denna skillnad medför också en annorlunda dragning av 
banan – genom eller förbi Mölndal. 
 
Trafikeringsalternativet för Sverigeförhandlingen ger beträffande Mölnlycke och 
Bollebygd fler tåg än vad Trafikverkets basalternativ ger. Fler tåg innebär också 
sociala nyttor genom att tätare trafik förbättrar möjligheterna att åka kollektivt 
och därmed minska beroendet av bil. Det förbättrar möjligheterna för arbets- och 
utbildningspendling, vilket kan leda till ökad inflyttning till Mölnlycke och 
Bollebygd och göra orterna mer attraktiva. 
 
Det finns en risk att halvtimmestrafik i Bollebygd och Mölnlycke inte är 
tillräckligt för att locka pendlare att välja tåg i stället för bil. 
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Längre restider 
 
I tabellerna nedan redovisas Sampersberäkningarna för alternativen med längre 
restider på pendel- och regiontåg. Syftet med beräkningarna är att visa effekten av 
en eventuell framtida kapacitetsbrist på den nya höghastighetsjärnvägen. En 
sannolik konsekvens är att pendeltågen och regionaltågen får en längre restid, 
åtminstone i högtrafik när efterfrågan på spårutrymmet är stort. 
 

 

Trafikverkets 
trafikering i 

Sverigeförhandlingen 
(UA1) 

60 minuter 
restid på 

pendeltåg 
(UA7) 

60 minuters 
restid på 

pendeltåg i 
högtrafik 

(UA7b) 

60 minuters 
restid på 
samtliga 

regiontåg 
(UA8) 

Producentöverskott – 13 443 – 14 845 – 13 881 – 16 297 
Budgeteffekter 559 560 629 568 
Konsumentöverskott 27 332 20 220 20 861 18 922 
Externa effekter 439 272 372 159 
Drift och underhåll 108 99 100 89 
Summa 14 996 6 306 8 081 3 442 

Figur 34: Nyttoberäkningar, Trafikverkets trafikering i Sverigeförhandlingen jämfört med längre restid 
på regiontåg och pendeltåg 

Restidsnyttor 

Samtliga analyserade alternativ innebär lägre restidsnyttor jämfört med 
Sverigeförhandlingen. Det är en naturlig konsekvens av att tågen får en längre 
restid. Även i de fall där pendeltågen endast får en längre restid i högtrafik blir 
effekten påtagligt negativ. Ser man till de totala nyttorna sjunker dessa kraftigt 
jämfört med Sverigeförhandlingens alternativ. 
 
Miljönyttor 

Miljönyttorna beräknas generellt sett vara lägre än i alternativet för 
Sverigeförhandlingen. Det är bland annat en effekt av att överflyttningen från 
personbil till tåg blir lägre när restiden på pendeltågen och på regionaltågen är 
högre. 
 
Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 

Följden av längre restid med pendel- och regiontåg blir en påtagligt försämrad 
tillgänglighet till arbetsmarknaden jämfört med idag. Även om en stor andel av 
befolkningen i regionen får en i stort sett oförändrad tillgänglighet får cirka 1/3 en 
kraftig tillgänglighetsförsämring. Tillgänglighetsförsämringen uppstår framförallt 
i anslutning till den nya höghastighetsjärnvägen, men även invånare längs med 
Bohusbanan får en sämre tillgänglighet till arbetsmarknaden jämfört med idag. 
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Figur 35: Förändrad tillgänglighet till arbetsmarknaden till följd av längre restid på regiontåg och 
pendeltåg  

 
Sociala nyttor 

Bilen erbjuder ett individuellt färdsätt med hög flexibilitet. För att tågtrafiken ska 
kunna konkurrera på sträckan krävs kortare restider, ökad turtäthet, 
värdeskapande tid ombord på tågen och en enkelhet i systemet så det upplevs som 
överblickbart, pålitligt och robust. 
 
De längre restiderna i dessa analyser innebär att tåget inte blir konkurrenskraftig 
mot bilen utifrån restid. Restidsförlängningen bedöms som stor, från 40 till 60 
minuter på sträckan. Restiden kan vara avgörande när pendlare väljer mellan bil 
och tåg. Restidsförlängningen motverkar de sociala nyttor som kan vara möjliga 
genom att skapa en omfattande överflyttning från bil till tåg.  
 
I en av analyserna drabbas endast pendlingstågen, i den andra analysen samtliga 
två pendlingståg och fyra interregionala tåg. Det första resultatet kan innebära, om 
det blev verklighet, en sämre överblickbarhet till systemet eftersom restiden då 
varierar kraftigt mellan tågtyperna och resenärerna förväntas hålla reda på denna 
skillnad. Det får troligen störst påverkan på nya resenärer, ovana resenärer och 
personer med kognitiva funktionshinder samt eventuellt även för personer som 
har begränsade kunskaper i svenska. Detta skulle innebära en social onytta 
eftersom det påverkar vissa grupper och därmed minskar jämställdheten.  
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Resultat av Västra Götalandsregionens 
nyttoberäkningar för Målbild tåg 2035 

Bohusbanan 
För Bohusbanan har Samkalkanalyser genomförts. Samkalkanalyserna har dels 
gjorts för förändrad restid, dels för förändrad restid samt turtäthet. Resultaten 
framgår av tabellen nedan. 
 

 Bohusbanan UA1, 
minskad restid 

Bohusbanan UA2, minskad 
restid och förändrad 
turtäthet 

Producentöverskott 243 60 
Budgeteffekter 6 58 
Konsumentöverskott 757 2715 
Externa effekter 30 105 
Drift och underhåll 2 6 
Summa 1036 2946 

Figur 36: Resultat, nyttoberäkningar Bohusbanan (mnkr) 

 

Restidsnyttor 

Den största positiva effekten av utbyggd Bohusbana är minskade restider för 
persontrafikresenärer. Nyttan uppgår till cirka 750 mnkr vid minskad restid och 
drygt 2 700 mnkr vid minskad restid och förändrad turtäthet.  
 
Då målbild tåg baseras på en målstyrd planering, och de Sampersgenererade 
resultaten är prognosstyrda, bedöms effekten av utbyggd Bohusbana vara än mer 
positiv än vad resultaten visar. 
 
Miljönyttor 

I båda utredningsalternativen minskar luftföroreningarna av åtgärden. De positiva 
miljönyttorna uppgår till cirka 20 mnkr för UA1 och till cirka 85 mnkr för UA2. 
Miljönyttorna uppkommer till följd av överflyttning av personresor från bil till 
tåg. Utöver minskade utsläpp leder även åtgärderna till minskade trafikolyckor, 
vilka bedöms vara i storleksordningen som de positiva miljönyttorna. 
 
Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 

Utbyggd Bohusbanan medför förbättrad tillgänglighet för kommunerna når om 
Göteborg. Den största positiva effekten återfinns i Kungälv och Stenungsund där 
det är flera områden som får en betydande ökning av tillgängligheten till 
arbetsplatser inom 60 minuter. 
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Figur 37: Skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser med utbygg Bohusbana 

För de flesta personer inom Västra Götalandsregionen blir skillnaden marginell, 
men viss andel av befolkningen når betydligt fler arbetsplatser än idag. 
Tillgänglighetsförbättringen uppstår framförallt för boende i Kungälv, 
Stenungsund och Uddevalla.  
 
Tittar vi på nåbarheten till Göteborg C innebär utbyggnaden också en betydande 
förbättring av tillgängligheten. Den förbättrade tillgängligheten till Göteborg C 
medför även positiva arbetsmarknadseffekter då Göteborg är regionens i särklass 
viktigaste arbetsplatsmålpunkt. 
 
 
Sociala nyttor 

Ur ett socialt perspektiv bedöms åtgärderna på Bohusbanan gynna tågtrafiken, 
speciellt på sträckan från Uddevalla och söderut. Restiderna från Uddevalla 
förväntas minska från 70 minuter till 55 minuter.  
 
Åtgärderna gynnar kommunerna allt mer desto närmare Göteborg de ligger. För 
boende i Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs innebär satsningarna ingen 
dramatisk förbättring var gäller möjligheterna till tågpendling – trots fördubblad 
turtäthet.  
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Viskadalsbanan 
För Viskadalsbanan har Bansekanalyser gjorts utifrån antagandet att restiden 
minskar med 10 minuter på sträckan Varberg – Borås. Nedan redovisas resultatet 
av Bansekanalysen. 
 

 Viskadalsbanan 
Effekter för infrastrukturhållaren 0 
Effekter för trafikoperatörerna 90 
Effekter för kunden (resenärer och 
godskunder) 

295 

Budgeteffekter – 11 
Miljö och säkerhet 20 
Summa nyttor 393 

Figur 38: Resultat, nyttoberäkningar Viskadalsbanan (mnkr) 

 

Restidsnyttor 

Restidsnyttorna uppgår till cirka 300 mnkr, samtliga tillfaller 
persontrafikresenärer. Att restidsnyttorna är relativt små, jämfört med andra 
banor, är för att endast en tåglinje berörs av restidsvinsten. Utbyggnaden av 
Viskadalsbanan leder till att fler tåg kan trafikera banan. Detta har emellertid inte 
beaktats i den nyttoberäkning som gjorts, vilket beror på att det redan i 
jämförelsealternativet finns en turtäthet som i princip motsvarar den i målbild tåg 
2035.  
 
Med tanke på att målbild tåg 2035 baseras på målstyrd planering, som beaktar ett 
högre resande än det prognosticerade, bedöms restidsnyttorna vara underskattade. 
 
 
Miljönyttor 

De externa effekterna uppgår till cirka 20 mnkr. Dessa utgörs ungefär till hälften 
av minskade utsläpp och till andra hälften av minskade olyckor. Både de 
minskade utsläppen och de minskade olyckorna är en följd av överflyttning från 
bil till tåg. 
 
Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 

Tillgängligheten till arbetsplatser inom 60 minuter förändras marginellt till följd 
av utbyggnaden av Viskadalsbanan. Det beror på att kommunerna i stråket, inom 
Västra Götaland redan idag har tillgång till exempelvis Borås inom 60 minuter. 
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Figur 39: Förändrad tillgänglighet till arbetsmarknaden genom utbyggnad av Viskadalsbanan 

Sociala nyttor 

Ambitionen i Målbild Tåg 2035 är att Viskadalsbanan ska byta karaktär och bli 
viktig dels för arbetspendlingen, dels fungera som en matarbanan till 
höghastighetsbanan, med byte i Borås. Därför ska hela banan få minst 60-
minuterstrafik och på sikt halvtimmestrafik mellan Kinna, Skene och Borås (den 
norra delen av banan). 
 
Arbetspendlingen från Marks kommun in till Borås förbättras i och med att bilen 
får konkurrens av tågtrafiken. Detta kan skapa sociala nyttor såsom förbättrad 
hälsa, färre trafikolyckor, nya möjligheter för jobb och utbildning för boende i 
Marks kommun, samt ökad attraktivitet för exempelvis orten Kinna. Detta 
bedöms som positivt. 
 
Även tillgängligheten mellan Borås och Varberg förbättras till följd av 
utbyggnaden, vilket ökar den sociala integrationen. Boende i Varberg och Borås 
får en snabb koppling, och möjligheten till direkt utbyte förbättras.  
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Älvsborgsbanan 
För Älvsborgsbanan har översiktliga Bansekanalyser genomförts. 
Bansekanalyserna kan endast i liten utsträckning sägas spegla de nyttor som 
uppnås om utbyggnad av Älvsborgsbanan genomförs.  
Det beror på att det i målbild tåg 2035 beskrivs att Älvsborgsbanan kommer att få 
en helt annan funktion än idag. De genomgående tågen mellan Uddevalla och 
Borås kommer inte att finnas kvar. Istället kommer banan bli uppdelad i två delar, 
där Herrljunga-Borås utgör en del och Herrljunga – Uddevalla den andra delen. I 
framtiden kommer resor mellan Uddevalla och Borås att ske via Göteborg, och då 
med en restid på 90 minuter jämfört med 115 minuter idag.  
 
I Trafikverkets scenario för den kommande höghastighetsjärnvägen trafikeras 
sträckan mellan Uddevalla och Borås i hög utsträckning via Göteborg. Endast en 
av linjerna går via Älvsborgsbanan. För att ge en så rättvisande bild av nyttorna 
som möjligt bör linjesträckningarna se ut som dagens sträckningar, detta är 
emellertid inte genomförbart inom ramen för den här tidsplanen. Därför har 
analys gjorts utifrån den trafikering som ligger i Trafikverkets scenario för 
Sverigeförhandlingen, baserat på antagandet att restiden mellan Uddevalla och 
Borås minskar med 25 minuter. I realiteten kommer denna restidsminskning till 
stor del vara en konsekvens av att åtgärder på Bohusbanan genomförs. Därför kan 
samtliga nyttor inte sägas vara en följd av utbyggd Älvsborgsbana.  
 
Bansekanalyserna genererar följande resultat.   
 

 Älvsborgsbanan 
Effekter för infrastrukturhållaren 0 
Effekter för trafikoperatörerna 23,7 
Effekter för kunden (resenärer och godskunder) 3 573 
Budgeteffekter – 104 
Miljö och säkerhet 186 

Summa nyttor 3 679 

Figur 40: Resultat, nyttoberäkningar Älvsborgsbanan (mnkr) 

Restidsnyttor 

Restidsnyttorna till följd av minskad restid sträckan Uddevalla – Borås uppgår till 
cirka 3 600 mnkr. I vilken utsträckning denna restidsnytta kan ses som indikation 
på den verkliga restidsnyttan är svårt att bedöma. Restidsnyttan baserar sig på 
antagandet att samtliga linjer mellan Uddevalla och Borås får en restidsminskning 
från cirka 115 minuter till cirka 90 minuter. Detta gäller både linjer som trafikerar 
Älvsborgsbanan hela sträckan och linjer som trafikerar via Göteborg. Det medför 
att en viss del av effekten uppstår genom restidsförkortningar på Bohusbanan, och 
är således ingen effekt av upprustning av själva Älvsborgsbanan. Resultatet blir 
således delvis missvisande. Det har emellertid inte varit möjligt att göra en 
omkodning av linjerna inom ramen för den här leveransen. 
 
Miljönyttor 

Miljönyttorna bedöms uppgå till cirka 180 mnkr. De positiva miljönyttorna är en 
konsekvens av att det sker en överflyttning av personresor från väg till järnväg. 
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Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 

Som framgår av kartan nedan blir antalet nåbara arbetsplatser till följd av 
utbyggnad av Älvsborgsbanan relativt begränsad. Det är främst mindre orter norr 
om Borås som får en förbättrad tillgänglighet, och sett till befolkning i regionen 
blir effekten liten. 

 
Figur 41: Förändrad tillgänglighet till arbetsmarknaden genom utbyggnad av Älvsborgsbanan 

Att effekten på antalet tillgängliga arbetsplatser relativt sett är liten beror på att 
orterna norr om Borås befolkningsmässigt är små. Att skapa en bättre koppling 
mellan Borås och Herrljunga och mellan Borås och Vara kan vara positivt bland 
annat ur ett socialt perspektiv, vilket beskrivs utförligare nedan. 
 
Sociala nyttor 

I framtiden kommer Älvsborgsbanan att delas upp i två banor. Det blir ingen 
genomgående tågtrafik Uddevalla-Herrljunga-Borås i framtiden, utan trafik via 
Uddevalla går via Göteborg.  
 
Banans södra del ska erbjuda anslutningar från Herrljunga till höghastighetsbanan 
i Borås. Detta är positivt och kan ge sociala nyttor för boende i Herrljunga, som 
får betydligt bättre resmöjligheter både till Vänersborg/Uddevalla (norra delen av 
banan) och Borås samt snabbare förbindelser mot Stockholm.  
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Snabbare restider från Vänersborg och Uddevalla till Göteborg förväntas när 
Älvsborgsbanan förbättras och delas upp i två. Även detta bedöms medföra ökad 
social integration inom länet. Framförallt förbättras möjligheterna till utbyte 
mellan orterna i stråket Uddevalla – Vänersborg – Vara – Herrljunga.   
 

Västkustbanan 
För Västkustbanan har analys gjorts baserat på antagandet att restiden mellan 
Göteborg och Kungsbacka minskar med cirka 5 minuter, att restiden mellan 
Göteborg och Varberg minskar med cirka 7 minuter och att restiden mellan 
Göteborg och Halmstad minskar med cirka 12 minuter. Bedömningen baseras på 
målbildens vision om att öka hastigheten på Västkustbanan. Någon förändring av 
turtätheten på banan har inte gjorts, vilket beror på att det redan i 
jämförelsealternativet (Trafikverkets basprognos) finns betydligt fler turer än 
idag.  
 
Analyserna har gjorts med Trafikverkets analysverktyg Bansek. 
Bansekberäkningarna genererar följande nyttor. 
 

 Västkustbanan 
Effekter för infrastrukturhållaren 0 
Effekter för trafikoperatörerna 309 
Effekter för kunden (resenärer och 
godskunder) 

4 429 

Budgeteffekter – 142 
Miljö och säkerhet 282 
Summa nyttor 4 878 

Figur 42: Resultat, nyttoberäkningar Västkustbanan (mnkr) 

 

Restidsnyttor 

Enligt modellresultaten återfinns den stora effekten i form av minskad restid för 
resenärerna. Effekten är förväntad med tanke på att åtgärderna syftar till att 
minska restiden på banan. Restidsnyttan uppgår till drygt 4 400 mnkr. 
 

Miljönyttor 

De miljönyttor som genereras uppgår till cirka 300 mnkr. Nyttorna åstadkommes 
genom minskade externa effekter från övrig trafik. De minskade externa 
effekterna är en följd av att det sker en överflyttning av personresor till tåg. 
 
Arbetsmarknads- och näringslivsnyttor 

Tillgängligheten till arbetsmarknaden förändras till det bättre till följd av 
utbyggnaden av Västkustbanan. Framförallt ökar tillgängligheten för kommuner 
söder om Göteborg, vilket är föga förvånande. 
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Figur 43: Förändrad tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter i VGR, genom utbyggnad av 
Västkustbanan 

För cirka 10 % av befolkningen i regionen blir tillgänglighetsförändring tydligt 
positiv då de når betydligt fler arbetsplatser än idag inom 60 minuter, till följd av 
utbyggnaden.  Även områden norr om Göteborg får en förbättrad tillgänglighet till 
arbetsmarknaden. Det område som får minskad tillgänglighet till arbetsplatserna 
är sannolikt ett modellfel.  
 
De positiva tillgänglighetseffekterna är underskattade då endast förändrad 
tillgänglighet inom Västra Götaland analyserats. Åtgärderna medför större 
arbetsmarknadsregion söderut och kan bidra till att fler kommuner inlemmas i 
Göteborgs arbetsmarknad.  
 
Sociala nyttor 

För Västkustbanan finns målsättning om en kraftig utökning av antalet 
dubbelturer, framför allt sträckan Göteborg-Kungsbacka. Kungsbacka-Göteborg 
tillhör Sveriges stora pendlingsstråk. Åtgärderna stärker tågtrafikens 
konkurrenskraft mot bilen och kan bidra till sociala nyttor genom att den 
minskade biltrafiken leder till bättre luftkvalitet, förbättrad trafiksäkerhet på vägar 
och generellt en friskare befolkning. 
 
Redan idag finns relativt god tillgänghet mellan Göteborg och orterna söderut. 
Ökad turtäthet och minskad restid bedöms emellertid innebära att möjligheterna 
till utbyte i stråket stärks ytterligare. Det är framförallt av vikt för mindre orter i 
stråket och kan även medföra minskat socialt utanförskap.  
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Västra stambanan 
 
Någon nyttoanalys för utbyggnad av Västra stambanan har inte gjorts. Det beror 
bland annat på att det finns stora osäkerheter om stambanans funktion och 
trafikering när höghastighetsjärnvägen är färdigutbyggd.  
 
Det är emellertid viktigt att lyfta fram att en utbyggnad av Västra stambanan är 
central, både före och efter det att den nya höghastighetsjärnvägen börjar 
trafikeras. I dagsläget finns stora kapacitetsbegränsningar på Västra stambanan. 
Det framgår bland annat av den årliga redovisning av järnvägens kapacitet som 
Trafikverket genomför. 
 

 

Figur 44: Kapacitetsbegränsningar på järnvägsnätet, källa: Järnvägens kapacitet 2014 

Av kapacitetssammanställningen framgår att det finns stora kapacitetsbrister på 
Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås, samt norr om Skövde. Dessa 
kapacitetsproblem bedöms kvarstå, åtminstone fram till dess att hela 
höghastighetsjärnvägen är utbyggd. Det är också oklart i vilken utsträckning som 
höghastighetsjärnvägen kommer att innebära någon kapacitetsmässig avlastning 
av Västra stambanan. I den mån det sker någon avlastning kommer denna inträffa 
först 2035, och det finns redan idag ett skriande behov av förbättrad kapacitet.  
 
I dagsläget är möjligheterna till utökning av trafiken på Västra stambanan nästan 
obefintliga. Samtidigt växer orterna i stråket mellan Göteborg och Alingsås 
befolkningsmässigt och det finns en mycket stor, och ökande, efterfrågan att 
arbetspendla in mot Göteborg. Att säkerställa en robusthet och på sikt även utöka 
trafikeringen på banan är ett viktigt regionalt mål.  
 
Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är Västra stambanan av central betydelse. 
Trafiken på Västra stambanan är avgörande för Skaraborgs resmöjligheter till 
Göteborg. Möjligheterna till en mer integrerad arbetsmarknad ökar om restiderna 
på stambanan kan kortas.  
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Vidare bör även de förbättrade möjligheterna till mellanregional pendling beaktas. 
Det finns flera stora orter i stråket, såsom Skövde, Katrineholm, Örebro och 
Eskilstuna. Att möjliggöra ett ökat turutbud mellan dessa är också betydelsefullt 
och bör inte glömmas bort när mycket fokus hamnar på rikets tre stora städer. 
 
En utbyggnad av Västra stambanan är betydelsefull även ur ett socialt perspektiv. 
I anslutning till stambanan finns många mindre kommuner och orter. Genom att 
förbättra resmöjligheterna kan möjligheterna till utbyte stärkas, vilket är positivt 
ur flera sociala aspekter. 
 

Jönköpingsbanan 
Jönköpingsbanan mellan Falköping och Jönköping är idag enkelspårig, 
elektrifierad och fjärrblockerad. För att skapa bättre turtäthet, restider och 
punktlighet förses alla mötesstationer på banan med samtidigt infart. Det bedöms 
medföra att hastighetsstandarden höjs från 90-160 km/h till 160 km/h.  
 
Någon nyttoberäkning av utbyggnaden av Jönköpingsbanan har inte gjorts. Syftet 
med utbyggnaden är att skapa förbättrad robusthet och minskade restider, något 
som förbättrar tillgängligheten mellan Falköping och Jönköping. Förbättrad 
tillgänglighet leder till att utbytet kan stärkas och att möjligheterna till 
arbetspendling ökar. Vidare förbättras kopplingen mellan Skaraborg och den nya 
höghastighetsjärnvägen, vilket innebär att fler får ta del av de restidsförbättringar 
som höghastighetsjärnvägen ger upphov till. Genom att stärka både 
Jönköpingsbanan och Västra stambanan ökar möjligheterna att färdas på den nya 
järnvägen från olika delar av Skaraborg. Detta bedöms få positiva konsekvenser 
ur såväl ett arbetsmarknadsperspektiv som ur ett socialt perspektiv.  
 
Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att den nya höghastighetsjärnvägen 
sträckan Stockholm – Malmö dras via Jönköping. Det skapar förutsättningar för 
förbättrade kopplingar mellan Skaraborg och Stockholm/Malmö. 
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Sammanfattning anslutande banor 
Nedan redovisas de totala, kvantifierade, nyttorna för de banor som 
nyttoberäknats. 
 

 
Figur 45: Resultat från nyttoberäkningar, totala nyttor Målbild tåg 2035 

Nyttoberäkningarna ska i första hand betraktas som indikationer på vilka nyttor 
som kan uppkomma till följd av upprustning av anslutande banor. För 
Älvsborgsbanan finns det dock stora osäkerheter, framförallt då målbild tåg 2035 
bygger på en fundamentalt annorlunda trafikering i framtiden.  
 
De beräkningar som gjorts är i högsta grad schablonmässiga, men pekar ändå på 
nyttorna givet det resande som finns på sträckorna idag. Med ett resande i enlighet 
med målbilden kommer nyttorna öka än mer.  
 
Satsningarna inom målbilden bedöms medföra en överflyttning av personresor, 
från bil till tåg. Detta gäller samtliga stråk där upprustning och utbyggnad av 
järnvägen sker.  
 
De anslutande banorna bidrar till att skapa en betydande förbättring av 
tillgängligheten, både till den nya Götalandsbanan och till antalet arbetsplatser i 
regionen. Någon nyttoanalys av en fullständig utbyggnad av samtliga banor inom 
målbild tåg 2035 har inte gjorts. Däremot finns en sammanställning av den 
förändrade tillgängligheten till arbetsplatser i regionen. Som framgår av bilden 
nedan är tillgänglighetsförändringen påtagligt positiv, framförallt norr och söder 
om Göteborg. Detta skapar förbättrade förutsättningar för en rundare 
arbetsmarknadsregion. 
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Figur 46: Förändrad tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter i VGR, genom utbyggnad av 
banorna inom målbild tåg 2035 

Ur ett socialt perspektiv innebär satsningarna inom målbild tåg 2035 att fler 
personer får tillgång till den nya höghastighetsjärnvägen. Det medför att restids- 
och tillgänglighetsförbättringarna kommer fler till del, vilket minskar 
utanförskapet i regionen. Framförallt förbättras nyttan i de orter som har ett 
relativt stort antal invånare idag.  
 
I nyttoanalyserna har inte ”Missing link” bedömts. Missing link har dock stor 
betydelse både ur ett regionalt och ur ett internationellt perspektiv. Genom 
utbyggnad av sträckan Öxnered – Halden, liksom åtgärder på Norge/Vänerbanan 
skapas dels en förbättrad koppling mellan Göteborg och Oslo, dels förbättrad 
tillgänglighet mellan Dalsland och Göteborg, vilket är viktigt både ur ett socialt 
perspektiv och ur ett arbetsmarknadsperspektiv.  
 
Det är viktigt att beakta att de investeringar som görs i kollektivtrafiken idag även 
kommer framtiden resenärer till del, och skapar sociala nyttor på lång sikt och för 
kommande generationer. Dessa sociala nyttor handlar om att regionen i dag 
bygger för ett mer långsiktigt hållbart samhälle, där både miljö, ekonomi och 
social hållbarhet beaktas. 
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Analys och slutsatser 
 
De analyser som genomförts i det här skedet av underlaget kan ses som initiala 
bedömningar av vilka nyttor som kan uppstå genom olika trafikeringsupplägg 
sträckan Göteborg – Borås, liksom av utbyggnad av anslutande banor. För att fullt 
ut kunna svara på samtliga de frågor som Sverigeförhandlingen önskar ha svar på 
krävs fördjupade analyser. När det gäller sociala nyttor, arbetsmarknadsnyttor 
samt näringslivsnyttor finns få eller inga vedertagna metoder för kvantifiering. 
Istället har förändrad tillgänglighet till arbetsplatser beskrivits.  
 
Det som varit fokus för den här rapporten har varit att lyfta fram de frågor och 
investeringar som är av vikt för Västra Götalandsregionen, för att investeringen i 
Götalandsbanan ska falla så väl ut som möjligt. Rapporten ska ses som en 
utgångspunkt inför fortsatt diskussioner och fortsatt förhandling.  
 
En viktig fråga som lyfts i den här rapporten har varit funktionen för stråket 
Jönköping – Borås – Göteborg. Regionen bedömer att det krävs en omfattande 
pendel- och regiontågstrafikering för att klara det framtida resbehovet i stråket. 
Funktionskraven som ställs upp är inte möjliga att klara givet den föreslagna 
utformningen av höghastighetsjärnvägen. Det finns behov av högre kapacitet i 
stråket och det är därför önskvärt att Trafikverket genomför kapacitetsanalyser 
och beskriver hur infrastrukturen bör byggas ut för att klara funktionsfrågan.  
 
Även tillgängligheten till Götalandsbanan är en central fråga för regionen.  
Götalandsbanan bedöms medföra förbättrade pendlingsmöjligheter i ett redan 
starkt stråk sett till befolkning och arbetsmarknadsutveckling. Det är av vikt att 
tillgängligheten till stråket från andra delar av regionen stärks, för att därigenom 
realisera den positiva effekten av den nya banan. Tillgängligheten till 
Götalandsbanan behöver garanteras på flera olika sätt - genom en ordentlig 
satsning på lokal kollektivtrafik i Göteborgsområdet och i Borås, upprustning av 
anslutande banor och väl utbyggd regionaltågstrafik på själva Götalandsbanan. 
God tillgänglighet till Götalandsbanan är viktigt både ur ett socialt perspektiv och 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Genom att säkerställa att hela regionen får del av 
den förbättring som Götalandsbanan medför garanteras en mer sammanhållen 
region där förutsättningarna i olika delar av regionen är mer jämlik. I 
förlängningen blir det en tillitsfråga för höghastighetsbaneprojektet som helhet.  
 
Regionen anser att det är avgörande att de stationer som planeras på 
höghastighetsbanan i regionen placeras centralt och får god turtäthet. I både Borås 
och Ulricehamn råder för närvarande osäkerhet om stationslägets placering och 
regionens utgångspunkt är att stationen ska placeras centralt i båda dessa orter.  
Borås är regionens andra stad och mycket viktig knutpunkt för både arbets- och 
studiependling. Ett centralt stationsläge är en förutsättning för att underlätta ett 
hållbart resande och för att skapa stadsutveckling i form av handel och 
arbetsplatser. Även i Ulricehamn är ett centralt stationsläge avgörande för 
kommunens tillväxt.  
 
Att Mölndal får en station på den nya järnvägen är en annan viktig fråga ur ett 
regionalt perspektiv. Mölndal utgör en viktig knutpunkt och har nära koppling till 
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stora regionala arbetsmarknadsområden. I arbetet med Målbild 2035 för 
stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille finns planer på 
omfattande förstärkningar av kollektivtrafiken till Mölndal station. Detta bedöms 
medföra att betydelsen av Mölndal station som knut- och bytespunkt blir än större 
i framtiden.  
 
För själva Götalandsbanan har ett par analyser med olika trafikering genomförts. 
Den trafikering som redovisats i Trafikverkets beräkningar för 
Sverigeförhandlingen är sannolikt inte kapacitetsmässigt genomförbar. Det 
medför antingen att vissa regiontågslinjer behöver dras in, alternativt att 
restidsökningen blir påtaglig. För att illustrera dessa effekter har analyser med 
alternativ regiontågstrafikering genomförts.  
 
Analyserna har påvisat betydelsen av en god restid på pendeltågen och 
regiontågen på den nya järnvägen. Vid längre restid sjunker nyttorna påtagligt, 
även om restidsförlängningen endast inträffar under högtrafik. 
 
Ett mer sannolikt trafikeringsscenario är det som finns i Trafikverkets 
basalternativ. Basalternativet innebär ett höghastighetståg färre i maxtimman, 
samt färre uppehåll i Mölnlycke och Bollebygd. Detta scenario har använts i 
tidigare åtgärdsvalsstudier för sträckan Göteborg – Borås. Scenariot medför, av 
naturliga skäl, lägre nyttor än Trafikverkets scenario i Sverigeförhandlingen. 
Emellertid kan scenariot utgöra utgångspunkt för diskussion om vilken trafikering 
som är möjlig på den framtida höghastighetsjärnvägen. 
 
För anslutande banor har effektberäkningar genomförts med Trafikverkets 
analysverktyg Bansek och Samkalk. Effektberäkningarna är behäftade med stora 
osäkerheter, bland annat till följd av de schablonmässiga antaganden som behövt 
göras. Beräkningarna visar emellertid att påtagligt positiva effekter kan uppstå till 
följd av utbyggnaden, trots att beräkningarna bygger på prognosstyrt resande. 
Målbild tåg 2035 baseras på målstyrd planering och de förväntade effekterna 
bedöms därför vara betydligt större än vad beräkningarna visar. Än viktigare än 
de kvantifierade effekterna är att åtgärderna inom Målbild tåg 2035 medför ökad 
tillgänglighet både till den nya Götalandsbanan och till Göteborg central. Det 
medför förbättrade förutsättningar för positiva arbetsmarknadseffekter samt 
minskat socialt utanförskap. Ur det perspektivet är även Missing link viktig då 
den förbättrar kopplingen mellan Dalsland och övriga delar av Västra 
Götalandsregionen. 
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Fortsatt arbete 
 
Som beskrivs ovan ska den här rapporten betraktas som ett första inspel till 
Sverigeförhandlingen. De nyttoanalyser som genomförts kan ses som en 
indikation på vilka nyttor som kan uppstå, men med tanke på den begränsade tid 
som stått till förfogande är analysen inte uttömmande. En brist är exempelvis att 
enbart Västmodellen av Sampers har använts, vilket innebär att effekten på de 
nationella resorna inte fångas. Vidare har inte någon kvantifiering av nyttorna av 
Mölndal station gjorts.  
 
När det gäller arbetsmarknads- och näringslivseffekterna finns det också vissa 
kvarstående osäkerheter, något som bland annat beror på att det saknas vedertagen 
metod för hantering av arbetsmarknadsnyttor.  
 
Det fortsatta arbetet som ska bedrivas inom regionen påverkas delvis av vilket 
underlag Sverigeförhandlingen ser ett behov av, från ett regionalt perspektiv. 
Dialog om fortsatt underlag bedrivs med fördel tillsammans med 
Sverigeförhandlingen.  
 
Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille utgör 
regionens och berörda kommuners underlag till vilka åtgärder och investeringar 
som är nödvändiga i det lokala kollektivtrafiksystemet i Göteborgs tätortsområde. 
Målbilden bedöms vara färdig i sin remissversion till årsskiftet 2015/16 och bli 
politiskt antagen under våren 2016. De åtgärder som ingår i Storstadssatsningen 
kommer att fortsätta utredas tillsammans med Trafikverket under hösten 2015 och 
våren 2016. 
 
Regionen ser framför sig att det behövs ytterligare kapacitetsstudier av sträckan 
Jönköping – Borås - Göteborg för att avgöra vilken trafikering som är möjlig på 
den framtida Götalandsbanan. Regionen bedömer att det finns en överhängande 
risk att kapaciteten på banan inte räcker till för att uppfylla det resandebehov som 
regionen ser framför sig. Därför behöver utformningen av banan ses över, och ett 
helhetsgrepp om stråket behöver tas.  
 
Vidare råder det en osäkerhet om ens den trafikering som redovisas i 
trafikeringsscenarierna i Sverigeförhandlingen är realiserbara. Det är avgörande 
att det klargörs vilken turtäthet och vilken restid som de regionala tågen kan 
förvänta sig.  
 
Det är sannolikt att det krävs en höghastighetsbanestrategi där man tar ett 
helhetsgrepp om såväl den nationella som den regionala trafikeringen. Det är av 
vikt att det görs en avvägning mellan å ena sidan mål om restider Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Malmö och å andra sidan säkerställda restider och 
turtäthet med regiontåg i anslutning till storstadsregionerna. Vidare bör även 
effekten på godstrafiken belysas ytterligare i kommande utredningar, bland annat 
vilken utveckling av godstågstrafiken vi kan förvänta oss på andra banor som 
eventuellt kan få ett kapacitetstillskott.   
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Den funktionsutredning som nu genomförs och som även beaktar den befintliga 
kust-till-kustbanan är ett mycket värdefullt inspel till Sverigeförhandlingen, och 
analyser med funktionsutredningen som utgångspunkt kommer att genomföras.  
 
Vidare bedöms det angeläget att fördjupa studierna kring de övriga stationerna  
mellan Göteborg och Borås. Det gäller framförallt Bollebygd, Mölnlycke och 
Landvetter södra. I den här rapporten har endast effekten av Mölndal station 
belysts. Det är emellertid av stor vikt att även skapa en god turtäthet på övriga 
stationer längs med den nya banan. Vid allt för låg trafikering i Bollebygd och i 
Mölnlycke kommer banans attraktivitet vara låg. Utvecklingen av en ny station 
och ett nytt stationssamhälle i Landvetter södra behöver också 
konsekvensbeskrivas och nyttobedömas.  
 
Även för vissa av kommunerna kommer ett fortsatt arbete för att ge ytterligare 
underlag till Sverigeförhandlingen bedrivas. Detta beskrivs i respektive kommuns 
separata PM. 


