
En kunskapssammanställning om  
järnvägssystemet i Västra Götaland

Västsverige har växtvärk  
– nästa steg för järnvägen
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V
  ästsverige växer så det knakar, vilket självklart är  
positivt. Det märks genom att många företag satsar 
stort och människor flyttar hit. Västsverige bidrar  
dess utom till att det går bra för Sverige, inte minst  
genom en stark exportinriktad ekonomi. 

Men människor och gods ska transporteras och nu har Västsverige 
växtvärk, inte minst på grund av bristande järnvägskapacitet till och 
från Göteborg. 

En del av lösningen är Västlänken – en järnvägstunnel i centrala  
Göteborg som beräknas vara färdig 2026. Västlänken kommer att 
lösa kapacitetsproblemen vid Göteborgs centralstation, eftersom  
den dels ökar tillgängligheten till staden genom fler stationer, dels 
möjliggör trafikering med genomgående linjer. Med Västlänken  
på plats kan utbyggnaden av järnvägssystemet fortsätta.

Nu är det dags att ta nästa steg. Eftersom järnvägen i flera fall kräver 
omfattande investeringar är det extra viktigt med en långsiktig  
strategisk inriktning för att maximera de positiva effekterna av varje  
satsad krona. Här presenteras ett antal skäl till varför Västsveriges  
behov av järnvägsinvesteringar skulle gynna utvecklingen i hela landet. 
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Västsverige växer – fler spår behövs
Järnvägen har stora fördelar om investeringarna sker på rätt sätt. Tåget 
har kapaciteten, hastigheten och komforten som sina främsta styrkor. 
Befolkningen i och runt Göteborg ökar i snabb takt och en utbyggd 
järnväg är ett måste för att Västsverige ska kunna fortsätta växa på ett 
hållbart sätt. 

Västlänken sammankopplar länets järnvägar 
Genomgående linjer via Västlänken skapar nya möjligheter till direktresor, där 
utbudet norr om Göteborg kan länkas samman med utbudet söder om Göteborg. 
Exempelvis finns det möjlighet att köra direkttåg Trollhättan–Landvetter flygplats–
Borås via Västlänken när sträckan Göteborg–Borås är utbyggd. 

Näringslivets rekrytering och expansion underlättas 
Kompetensförsörjning är en utmaning i så gott som alla branscher i dag. I bygg-
branschen uppger sju av tio företag att tillgången på arbetskraft är det främsta  
hindret för expansion, och en eftersatt infrastruktur bidrar till svårigheter att 
rekrytera. Med en utvecklad järnväg skapas förutsättningar för att utöka det  
geografiska pendlingsområdet, och därmed ökar näringslivets förutsättningar  
för både rekrytering och expansion avsevärt.

Pendling Borås–Göteborg underlättar jobb och studier
Kommunerna i stråket Borås–Göteborg växer och järnvägen Borås–Göteborg är 
redan i dag en viktig sträcka, inte minst för arbets- och studiependling. Men dagens 
järnväg är för långsam för att utgöra ett attraktivt alternativ för pendling. 

Dagens järnväg saknar nödvändig kapacitet. Därför utgörs i stället i stort sett  
allt kollektivtrafikresande Borås–Göteborg av buss – i dagsläget trafikerar totalt  
1 400 bussar in och ut från Göteborg i stråket varje vardag, vilket skapar trängsel 
och begränsar en hållbar transportutveckling. Systemet kan möjligen växa något 
till men det klarar inte att försörja stråkets framtida behov av kollektivtrafik.  
Bussen kan inte heller konkurrera med bilens restid eller den restid som tåget 
skulle kunna erbjuda med en modern järnväg.

Flyg och tåg skapar enklare resande
Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats och en knutpunkt 
med globala kopplingar, men i dag saknas tåganslutning. En tåganslutning skulle 
öka upptagningsområdet till Göteborg Landvetter Airport. Därmed skapas ett  
sammanhållet system där människor enkelt kan växla mellan tåg och flyg, för vidare 
resa både nationellt och internationellt. Detta ökar underlaget för både inrikes och 
utrikes resor och ökar tillgängligheten till och från Sverige. 
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Näringslivet i Västsverige har en internationell inriktning, så betydelsen av bra till-
gänglighet till landets näst största flygplats kan inte nog betonas. Nästan var fjärde 
anställd i västra Sverige arbetar för ett utlandsägt företag, och antalet anställda 
i utlandsägda företag har mer än fyrdubblats sedan 1990. Företag som AB Volvo, 
Volvo Cars, SKF och Astra Zeneca behöver snabb och smidig tillgång till marknader, 
leverantörer och kompetens runt om i världen, för att behålla och stärka sin  
konkurrenskraft på en snabbt växande global marknad.

Starten på Göteborg–Borås kan ske i Mölndal
Mölndal är en av de kommuner som förväntas växa snabbast i Västra Götaland de 
kommande åren. Som en framtida regional knutpunkt med direkta tågresor till 
nästan hela länet och en snabb koppling till Landvetter flygplats ökar Mölndals  
attraktivitet för företagsetableringar och bostadsbyggande markant. 

Trafikverket planerar för nya uppställningsspår söder om Mölndal, vilka beräknas 
vara klara samtidigt som Västlänken, det vill säga 2026. Dessa spår behövs för att 
hantera den utökade tågtrafiken i länet. Det kommer dessutom att finnas fler  
ingående tåglinjer i Västlänken från norr än från söder, vilket gör att de tåg som 
inte kan länkas samman med tåglinjer söderut behöver vända någonstans söder 
om Göteborg. Ett ombyggt Mölndals station kan fylla det behovet. En sådan 
ombyggnad skapar dessutom stora nyttor genom att stationen blir en attraktiv 
start- och målpunkt för tusentals tågresor.

Därutöver behöver Västkustbanan byggas ut till fyrspår mellan Göteborg och  
Mölndal – dels som en första etapp på ny järnväg mot Borås, dels för att möta en 
hög efterfrågan på tågtrafik mellan Göteborg och Kungsbacka/Varberg och vidare 
mot Malmö/Köpenhamn/Hamburg.   

Västra stambanan gynnar hållbara transporter 
En satsning på Västra stambanan skulle innebära stora nyttor för bostadsbyggande, 
hållbart resande och integrerade arbetsmarknadsregioner. Västra stambanan har 
inte kunnat öka i jämförelse med andra stråk på grund av kapacitetsproblem. 

Den enskilt viktigaste åtgärden vore att bygga fyrspår mellan Göteborg och 
Alingsås. Detta skulle öka kapaciteten och kapa restiden för alla typer av tåg. Ett 
fyrspår mellan Göteborg och Alingsås skulle också möjliggöra en kraftig utökning 
av tågtrafiken, säkra godstransporterna till Göteborgs hamn och minska restiden 
Stockholm–Göteborg. Det skulle sammantaget bli ett mer robust järnvägssystem 
med förbättrad restid och punktlighet. 

Västra stambanan är den enskilt viktigaste järnvägen 
för gods trafiken till och från hamnen i Göteborg, 
som är Skandinaviens största och viktigaste hamn.  
I dag går 60 procent av all containertrafik från 
Göteborgs hamn på järnväg. Målet är satt till  
75 procent 2030, men bedömningen i dag är att 
möjligheten till fortsatt utveckling av gods på  
Västra stambanan begränsas efter 2025. Kapacitets-
bristen på Västra stambanan kommer därmed att 
påverka näringslivets utvecklingsmöjligheter på 
både regional, nationell och internationell nivå. 2021 20302025
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Göteborgs hamn på järnväg.
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Västra Skandinavien knyts samman 
I regionen Oslo–Göteborg–Malmö/Köpenhamn finns 8 miljoner människor som kan 
knytas ihop med bättre järnväg. Här är Oslo–Göteborg ett naturligt första steg. 
OECD menar i en rapport1 att Västra Skandinavien är en naturlig megaregion, om 
bara länder och städer samarbetade mer. Man konstaterar samtidigt att det som 
främst hindrar området från att växa är bristen på goda järnvägsförbindelser, där 
förbindelsen mellan Oslo och Göteborg lyfts fram som det mest tydliga exemplet. 
Denna brist ser man som huvudskälet till att det går trögt att få arbetsmarknaderna 
att nå sin fulla potential.   

I dag kan inte järnvägstrafiken konkurrera med väg-
trafiken. Mer än 90 procent av godstransporterna  
från Göteborg till Oslo körs på lastbil, och dessutom 
körs 70 procent av transporterna tomma tillbaka. Det 
åskådliggör tydligt vilka miljövinster en förbättrad 
järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg skulle 
innebära.

År 2029 beräknas Fehmarn Bält-förbindelsen mellan 
Danmark och Tyskland stå klar. Den skapar nya möjligheter att nå Europas inre 
marknad, vilket också betyder att den möjliga megaregionen ökar från 8 till 12 miljoner 
människor. Samtidigt skapar detta nya utmaningar, eftersom flaskhalsar för järn-
vägstransporter kan medföra fler lastbilar i stråket Oslo–Hamburg. Med andra 
ord är det viktigt att stråket Göteborg–Oslo snarast färdigställs till en konkurrens-
kraftig järnväg, eftersom erfarenheten visar att det är en utmaning att byta från 
ett etablerat transportslag till ett annat.

Regionala järnvägar minskar sårbarheten 
I Västra Götaland finns ett antal järnvägar som enbart trafikeras av regionaltrafik 
(Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan, Bohusbanan, Kinnekullebanan och Jönköpings-
banan) som dels knyter ihop länet på tvären, dels utgör viktiga komplement till  
linjerna mot Göteborg. De skapar fler pendlingsmöjligheter för invånarna i länet 
och minskar samtidigt sårbarheten i hela järnvägssystemet genom att de utgör 
möjliga omledningsvägar vid problem på de övriga banorna.

1 OECD (2018). Territorial Reviews The Megaregion of Western Scandinavia.
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Järnvägar i Västra Götaland – möjligheter  
och utmaningar
Göteborg är den naturliga motorn i Västra Götalands utveckling och 
tillväxt, och järnvägssystemen i Västra Götaland är centrerade till  
Göteborg och den kommande Västlänken. Men ökad tillgänglighet 
med järnväg mellan Göteborg och övriga länet är en grundläggande 
förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt i länet och samtidigt en 
viktig del i en långsiktigt hållbar utveckling av Sverige. 

Från norr till söder löper följande fem järnvägar in mot Göteborg:

• Bohusbanan

• Norge–Vänerbanan

• Västra stambanan

• Göteborg–Borås/kust till kust-banan 

• Västkustbanan

Järnvägarna in mot Göteborg står för en  
stor del av tågresandet i länet, men även  
regionala banor som Älvsborgsbanan,  
Kinnekullebanan, Viskadalsbanan och  
Jönköpingsbanan har viktiga funktioner  
– inte minst för möjligheten att nå de  
större stråken, som omledningsbanor vid  
tillfälliga störningar och för arbetspendling 
på delsträckor. 
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Bohusbanan är enkelspårig och förbinder Göteborg och 
Uddevalla via Stenungsund (Södra Bohusbanan) samt 
fortsätter sedan norrut längs kusten till Strömstad (Norra 
Bohusbanan). Banan används för regionaltågstrafik och vissa 
godstransporter till och från Uddevalla och Stenungsund. 
Norr om Dingle finns enbart persontrafik. 

Pendlingen längs Södra Bohusbanan är omfattande, men järnvägen medger inte ett 
utbud som kan möta efterfrågan. Det, tillsammans med långa restider, gör att en 
stor del av de boende längs sträckan väljer att resa med buss och bil, vilket begränsar 
utvecklingen, samtidigt som det leder till trängsel på vägarna och sämre luftkvalitet.

Mellan Göteborg och Stenungsund går det sedan några år tillbaka halvtimmestrafik, 
och tack vare färdigställandet av förstärkt kapacitet strax söder om Uddevalla är det 
möjligt att trafikera med halvtimmestrafik hela vägen mellan Göteborg och Uddevalla. 

Norra Bohusbanan har låg standard och få turer och är i dag inte konkurrenskraftig 
mot motorvägen E6, och är i stort behov av upprustning för att kunna köra högre 
hastigheter och fler tåg.

Möjligheter

Under de senaste 15 åren har utbudet kunnat utökas från ett tåg varannan timme 
till timmestrafik och sedan halvtimmestrafik mellan Göteborg och Stenungsund. 
Resandet har under samma period mer än fördubblats. Potentialen bedöms mycket 
god att utvecklingen fortsätter vid framtida förbättringar av järnvägen då resande-
utvecklingen vittnar om en stark vilja att resa med tåg. 

Med ökad kapacitet och kortare restider på banan kan en större del av pendlingen 
in mot Göteborg ske med tåg, vilket minskar köerna och förbättrar luftkvaliteten 
på vägarna in mot Göteborg. 

Utmaningar

Motorvägen E6 går parallellt med järnvägen hela vägen från Göteborg via Udde-
valla till Strömstad och konkurrerar därmed som ett attraktivare resande i form 
av buss och bil. För att järnvägen ska bli konkurrenskraftig krävs tätare turer och 
kortare restider, vilket i sin tur kräver en upprustning av Norra Bohusbanan och 
en utbyggnad av Södra Bohusbanan. Redan i dag måste tåget kompletteras med 
omfattande expressbusstrafik i stråket.

På Bohusbanan behövs det längre plattformar och ökad kapacitet för kunna köra 
flera och länge tåg. Det behövs också hastighetshöjande åtgärder för att knyta  
städerna närmare varandra med kortare restider. 

Bohusbanan

De fem stråken in mot Göteborg  
– från norr till söder

GÖTEBORG

STRÖMSTAD

UDDEVALLA

STENUNGSUND
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Järnvägen är gemensam mellan Göteborg och Skälebol 
(strax söder om Mellerud) där den delar sig i två banor – en 
bana till Oslo via Kornsjö vid gränsen till Norge samt en bana 
till Kil och Karlstad. 

Sträckan Göteborg–Öxnered byggdes ut till dubbelspår 
2006–2012. Övriga delar består av enkelspår. Internationell tågtrafik förbinder  
Oslo och Göteborg medan Karlstad–Göteborg trafikeras av regiontåg och godståg. 
Mellan Vänersborg och Göteborg går det tät regiontrafik via Öxnered, Trollhättan 
och förtätas ytterligare med lokaltåg inom Ale kommun. 

Banan är viktig för det regionala arbets- och pendlingsresandet i Västsverige in mot 
Göteborg. Utöver persontrafiken går det även omfattande godstrafik på banan från 
mellersta och norra Sverige mot Göteborgs hamn. Järnvägen kompletterar Västra 
stambanan vid hantering av de godsflöden mot Göteborgs hamn som sker väster om 
Vänern, vilket gör att den har stor betydelse både vad gäller kapacitet och robusthet. 

Möjligheter

Norge är Sveriges näst största handelspartner, och en stor del av norsk import kommer 
via Göteborgs hamn. Med utökad kapacitet och kortare restid kan Göteborg och 
Oslo knytas samman, vilket gynnar såväl persontransporter som Sveriges möjligheter 
att utveckla handelsutbytet med Norge på ett hållbart sätt.

Genom sin geografiska närhet har Oslo–Göteborg–Halland–Skåne–Köpenhamn–
Hamburg möjlighet att bilda en megaregion. År 2029 öppnar enligt plan Fehrman 
Bält-förbindelsen, vilket är en tunnel som förbinder Köpenhamn och Hamburg. 
Enkelspåret Göteborg–Oslo blir då den sista flaskhalsen i korridoren. Det är viktigt 
att ta tillvara möjligheten med den nya förbindelse, eftersom det kan stärka den 
globala konkurrenskraften.

Utmaningar

Stora delar av banan är av låg standard, vilket begränsar hastigheten på järnvägen, 
och det är inte möjligt att utveckla trafikeringen mellan Oslo och Göteborg utifrån 
dagens banstandard. Med enkelspår på en stor del av sträckan blir därtill restiderna 
långa och antalet möjliga tågavgångar begränsas. Det gör att tågtrafiken inte  
kan konkurrera med vägtrafiken på motorvägen E6. Med flera olika typer av  
persontrafik och godstrafik uppstår även kapacitetsproblem på dubbelspåret  
Öxnered–Göteborg.

I dag går nästan all trafik i stråket på väg av tidsskäl; med bil tar sträckan 3 timmar,  
med buss 3 timmar och 20 minuter och med tåg närmare 4 timmar. Det tar dessutom  
dubbelt så lång tid för ett godståg som för en lastbil att åka från Göteborg till Oslo. 
Detta leder till att 2 700 lastbilstransporter passerar gränsen via Svinesundsbron 
varje dag, och 70 procent av de lastbilar som fraktar gods till Norge kör tomma  
tillbaka. Samtidigt åker pendlarna främst bil.

Norge–Vänerbanan

GÖTEBORG

OSLO

TROLLHÄTTAN

KARLSTAD

VÄNERSBORG
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Västra stambanan är dubbelspårig och knyter samman  
Stockholm och Göteborg, vilket gör den central för landets 
transportsystem vad gäller såväl personresor som godstrafik. 

Ändpunktsresandet mellan de två städerna tar cirka tre timmar med 
direkttåg. Samtidigt är banan viktig för det regionala resandet i Väst-
sverige till och från Göteborg. Banan är också en pulsåder för godstransporter på 
järnväg till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Banan är ett av Sveriges mest 
trafikerade järnvägsspår för godstrafik och utgör en stomme i transportsystemet för 
svensk import och export. 

Möjligheter

Med ökad kapacitet på banan kan en större del av pendlingen till och från Göteborg  
ske med tåg, vilket minskar köerna och förbättrar luftkvaliteten på vägarna in mot 
Göteborg. Ett fyrspår mellan Göteborg och Alingsås skulle möjliggöra en kraftig 
utökning av tågtrafiken, minska restiden Stockholm–Göteborg och skapa ett mer 
robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet. Enligt Trafikverkets analyser av 
Västra stambanan är korsningspunkten vid Sävenäs och kapacitetsbristen mellan 
Göteborg och Alingsås de största bristerna utefter hela banan. 

Med en utbyggnad av Västra stambanan kan verksamheten i Göteborgs hamn  
dessutom fortsätta att växa på ett hållbart sätt, med en ökande andel gods på 
järnväg och konkurrenskraftiga transportlösningar av landets export och import. 
Det är av stor betydelse för hela landets tillväxt. 

Utmaningar

I dag råder kapacitetsbrist på banan, och det går inte att köra fler tåg i högtrafik 
morgon och kväll. Kapacitetsbristen beror dels på antalet tåg, dels på att banan 
trafikeras av tåg med olika hastighet, där snabba direkttåg Stockholm–Göteborg kör 
ikapp långsammare regiontåg och godståg. Kapacitetsbristen skapar en störnings-
känslighet där det lätt blir förseningar. I dag går dessutom 60 procent av all container-
trafik från Göteborgs hamn på järnväg. Målet är satt till 75 procent 2030, men 
bedömningen i dag är att möjligheten till fortsatt utveckling av gods på Västra 
stambanan begränsas efter 2025. Kapacitetsbristen på Västra stambanan kommer 
därmed att påverka näringslivets utvecklingsmöjligheter på både regional, nationell 
och internationell nivå.

Behovet av fler regiontåg för ökad arbetspendling och mer godstrafik till exempelvis 
Göteborgs hamn kan inte mötas i dag, men trots att kommunerna längs med  
Västra stambanan växer snabbare än genomsnittet för länet, så har inte tågresandet 
ökat på grund av bristande kapacitet. Tågtrafiken har i stället behövt kompletteras 
med bussar för att möta efterfrågan, och på grund av längre restider är det allt fler 
som tar bilen. För att kunna köra fler tåg behöver kapaciteten ökas genom att det 
byggs två extra spår mellan Göteborg och Alingsås, så att det blir fyrspårig järnväg 
på denna sträcka.

Västra stambanan

GÖTEBORG
ALINGSÅS

STOCKHOLM

FALKÖPING

SKÖVDE

HERRLJUNGA

LERUM
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Järnvägen förbinder Västsveriges två största städer  
Göteborg och Borås och fortsätter sedan österut mot  
Kalmar/Karlskrona (kust till kust-banan). Järnvägen är  
enkel spårig och kurvig, och enkelspåret, kombinerat med  
begränsade mötesmöjligheter, medför att det går få tåg på  
banan – bara cirka 1 persontåg varannan timme. Förutom persontåg  
trafikeras banan av 5–6 godståg per dag. 

Dagens järnväg är alltså inte konkurrenskraftig mot buss och biltrafik mellan  
Göteborg och Borås och har därför ett mycket begränsat antal resande på grund  
av sina få turer.

Möjligheter

Få järnvägsprojekt i Sverige har så stor utvecklingspotential som ett nytt dubbel-
spår Göteborg–Borås. Sammankopplingen av länets två största städer, med landets 
näst största flygplats däremellan, motiverar i sig en utbyggnad. Utbyggnaden blir 
även den västligaste delen av en ny stambana vidare från Borås via Ulricehamn till 
Jönköping och Stockholm. 

En ny järnväg nästan halverar restiden för dem som reser kollektivt mellan Göteborg 
och Borås – från drygt 60 minuter till 30–35 minuter. I nästa steg kortas även restiden 
Göteborg–Jönköping till cirka 60 minuter. Dessutom uppstår stora dynamiska effekter  
när Göteborg, Borås och på sikt även Jönköping växer samman till en gemensam 
arbetsmarknads- och utbildningsregion. Detta gör det enklare för företag och 
organisationer att attrahera rätt kompetens och för människor att hitta och pendla 
till fler jobb. 

En utbyggnad skapar inte bara förutsättningar för en kraftigt ökad hållbar tillväxt  
i Västsverige utan medför även hållbar tillväxt för hela landet genom ett starkt 
Västsverige som motor och genom ökad tillgänglighet när sträckan är utbyggd.  
När hela sträckan till Stockholm är färdigbyggd avlastar den dessutom den tungt 
trafikerade Västra stambanan. 

I stråket Göteborg–Borås planeras för fler än 100 000 nya bostäder fram till 2035. 
Bostadsförsörjningen är nära sammankopplad med näringslivets behov av  
kompetens och är en stor utmaning vid rekrytering. Med en utbyggd järnväg kan  
tillkommande bebyggelse kopplas till stationslägen. Därmed skapas förutsättningar 
för bekvämt hållbart resande. 

Västra Götalandsregionen har, tillsammans med Trafikverket, Göteborgsregionens 
och Boråsregionens kommunalförbund, tagit fram ett förslag på hur nyttan med 
den nya stambanan kan öka till en lägre kostnad. Förslaget innebär att den  
befintliga kust-till-kust-banan förstärks, och i kombination med ny stambana  
gör det att antalet resor i stråket Göteborg–Borås kommer att öka från dagens  
7 miljoner kollektivtrafikresor per år till 17–19 miljoner kollektivtrafikresor per år.

Göteborg–Borås/ 
kust till kust-banan

GÖTEBORG

MÖLNDAL

BORÅS

KALMAR/
KARLSKRONA

JÖNKÖPING
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Utmaningar

Dagens järnväg med sin långa restid och få turer är inte konkurrenskraftig mot  
buss och biltrafik mellan städerna. Den nuvarande järnvägen saknar dessutom 
koppling till Landvetter flygplats. Göteborg–Borås är landets tredje största  
pendlingstråk med en dubbelriktad pendling; cirka 100 000 människor reser  
dagligen i stråket, där resandet närmast uteslutande sker på väg. 

Cirka 1 400 bussar i stråket trafikerar Göteborg varje vardag, vilket ändå inte  
motsvarar mer än 20 procents kollektivtrafikandel. Bussarna är en del av trängsel-
problemen i centrala Göteborg, främst vid Korsvägen och kring centralstationen, 
och befolkningen beräknas öka med 35–40 procent i stråket till 2050. Nuvarande 
kollektivtrafik i stråket är dessutom nära sin maxkapacitet, vilket innebär att 
många tvingas ta bilen, trots nya bostäder i goda kollektivtrafiklägen. 

Göteborg Landvetter Airport är en stor arbetsplats, där ytterligare cirka 10 000 
arbetstillfällen planeras att skapas genom utbyggnaden av Sveriges näst största 
flygplats. Med en väl utbyggd tågtrafik är en kollektivtrafikandel på 40 procent 
fullt rimlig, och en ökad kollektivtrafikandel minskar dessutom klimatpåverkan.  
De redan i dag ansträngda trängselproblemen för bussar runt främst Korsvägen 
och Göteborgs centralstation skulle dessutom minska.

Med en ombyggd station blir Mölndal en del av Västlänken och kommer att fungera 
som en regional knutpunkt. Samtliga tåg som passerar Göteborg i Västlänken kommer  
att trafikera Mölndal, vilket möjliggör att nästan hela länet har en tågkoppling till 
och från Mölndal utan byte. Utvecklingen av Mölndals station skapar dessutom 
effektiva bytesmöjligheter mellan järnvägstrafiken samt med regional och lokal 
buss- och spårvagnstrafik. En kopplingspunkt i Mölndal gör även att resande  
från Halland sparar tid genom att de kan ta sig till Landvetter flygplats, Borås,  
Jönköping och Stockholm med tåg utan att behöva resa in i Göteborg.

Genom att resande kan byta tåg i Mölndal avlastas dessutom centralstationen  
i Göteborg. Det skapas också en ökad robusthet i systemet genom att tåg kan 
vända i Mölndal vid problem på Göteborgs centralstation.
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GÖTEBORG

MALMÖ
KÖPENHAMN

HAMBURG

Västkustbanan

Järnvägen är dubbelspårig och knyter samman Göteborg  
med Malmö/Köpenhamn via bland annat Kungsbacka,  
Varberg, Halmstad, Helsingborg och Lund. Banan har  
omfattande persontågstrafik, såväl nationell trafik som  
regiontrafik, där pendeltåg körs i kvartstrafik mellan  
Kungsbacka och Göteborg under högtrafik.

Möjligheter

Med ökad kapacitet mellan Göteborg och Kungsbacka kan regiontrafiken kring 
Göteborg utvecklas ytterligare genom att fler tåg på utbyggda banor mot Göteborg  
från norr och öster även kan fortsätta söderut i sammanhängande linjer genom 
Västlänken. Med nytt dubbelspår Oslo–Göteborg och ökande trafik på den 
sträckan blir fyrspår mellan Göteborg och Kungsbacka en viktig kapacitetshöjande 
del i att länka samman Oslo–Göteborg–Malmö/Köpenhamn. Med ökad kapacitet 
på banan kan även en större del av pendlingen in mot Göteborg i stråket ske med 
tåg, vilket minskar köerna och förbättrar luftkvaliteten på vägarna in mot Göteborg.

Utmaningar

I dag råder kapacitetsbrist på banan i högtrafik morgon och kväll; det går inte att 
köra fler tåg vid dessa tider. När en ny stambana byggs ut och uppställningsspår 
ordnas söder om Göteborg behövs fyrspår på Västkustbanan söder om Göteborg. 
På sikt behövs fortsatt fyrspår hela vägen Kungsbacka–Göteborg, för att trafiken 
ska kunna utvecklas. 
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I Västra Götaland bor 30 procent av befolkningen  
utmed de regionala järnvägsbanorna, och järnvägen  
är av stor betydelse för industri och invånare i mindre  
orter. Investeringar i de regionala järnvägarna möjliggör  
fortsatt ökad tillväxt och tillgänglighet i hela länet, inte bara  
i de större städerna.  

Möjligheter

Befolkningen i Västra Götaland väntas öka från 1,7 miljoner 2020 till 1,9 miljoner  
invånare 2035. Det leder till höga krav på transportsystemen i länet. De regionala  
banorna har en stor potential om rätt investeringar görs. De binder till exempel 
samman arbetsmarknadsregioner och bidrar till bostadsbyggande. Det räcker inte 
heller med att prioritera trafiken in mot de större städerna; även tågtrafikens 
utveckling utanför storstadsområdena måste beaktas, och det är viktigt med  
statliga investeringar som ger kort restid, hög turtäthet och hög kapacitet. 

Utmaningar

Det krävs såväl upprustning som kapacitetshöjande åtgärder på de regionala  
järnvägarna Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan, och Bohusbanan.

De kommande åren investeras det stora summor för att rusta upp och byta ut spåret 
på Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Dessa åtgärder behöver 
följas upp med hastighetshöjande och kapacitetsåtgärder. I Västra Götalandsregionens 
Målbild Tåg 2035 föreslås satsningar på mer och snabbare trafik på de regionala 
järnvägar som binder samman länet på tvären, eftersom kapaciteten i dagsläget 
inte är tillräcklig för att utveckla tågtrafiken. Även trafikering av Jönköpingsbanan 
föreslås utvecklas och samtal med region Jönköping förs kontinuerligt. Målbilden 
avspeglar Västra Götalandsregionens långsiktiga viljeinriktning.

GÖTEBORG
BORÅS

VARBERG

VÄNERSBORG

STRÖMSTAD

UDDEVALLA

HERRLJUNGA

MARIESTAD

LIDKÖPING
Regionala järnvägar
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Målbild tåg 2035
År 2035 är Västra Götaland ett konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa 
som erbjuder god livskvalitet och goda förutsättningar för näringsliv och arbets-
marknad. Regionens höga attraktivitet och kvalitet vad avser boende-, natur- och 
stadsmiljöer samt utbildning och ett diversifierat näringsliv är huvudförklaringar till 
utvecklingen. Drivande för denna utveckling, där regionförstoring och förtätning 
blivit naturliga inslag, är utbyggnaden av goda kommunikationer och förkortade 
tidsavstånd. Tåget har en stor roll i denna samhällsutveckling och en förutsätt-
ning för målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas från år 2006 till  
130 000 resor/dag år 2035, vilket motsvarar tågresandet Skåne hade redan 2013.

Målbild koll 2035
För att ta hand om en utvecklad tågtrafik behöver kollektivtrafiken i centrala Göte-
borgsområdet också utvecklas. Detta finns beskrivet i ett strategiskt måldokument, 
Målbild koll 2035. Både Målbild tåg 2035 och Målbild koll 2035 behöver drivas 
gemensamt. 

Mer information om Målbild tåg 2035 och Målbild koll 2035

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/malbild-tag-2035/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/goteborg-molndal-partille-stadstrafik/
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