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Positionspapper för utbyggnad av ny järnväg Göteborg – Borås 
Den 23 december informerade regeringen om deras beslut att pausa arbetet med ny järnväg 
Göteborg – Borås. Regeringen gav samtidigt Trafikverket i uppdrag att utreda åtgärder för 
järnvägssystemet i samma stråk. Uppdraget är inriktat på att järnvägen ska byggas ut för att 
förbättra arbetspendling, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med projektet 
Göteborg–Borås, del av nya stambanor. Utgångspunkt för utredningen är att objektet inte 
längre ska utformas för att passa in i ett ihoplänkat system av nya stambanor för 
höghastighetståg. Syftet är att framför allt förbättra förutsättningarna för arbetspendlingen i 
regionen samt kapacitetsstark anslutning till Landvetters flygplats. 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i stråket har hela tiden framhållit vikten av 
utbyggd kapacitet mellan Västsveriges två största städer, Borås och Göteborg. Den nuvarande 
Kust till kustbanan är enkelspårig och underdimensionerad i förhållande till resbehovet i 
stråket. Det är också viktigt att avlasta Rv 40 in mot Göteborg och avlasta Göteborgs gatunät 
från bilar och bussar. Redan idag uppgår antalet bussar i stråket mot Göteborg till cirka 1 400 
st dagligen. Stora tillväxteffekter kan nås genom att koppla samman tätorterna i stråket med 
varandra och med en koppling till Landvetter flygplats stärks hela Västsverige. Fortsatt 
utbyggnad mot Ulricehamn och Jönköping vidare mot Stockholm är viktigt och skapar både 
större arbetsmarknadsregion och en robusthet som ger trygghet för Sveriges två 
viktigaste/största tillväxtområden. 

Västra Götalandsregionen har sedan arbetet med nya stambanor påbörjades varit 
sammankallande för en stråksamverkansgrupp där också kommunerna i stråket, Swedavia, 
kommunalförbunden har ingått. Nedan beskrivs de mål som stråksamverkansgruppen har 
samlats kring. Målen speglar i många avseenden syftet med det regeringsuppdrag 
Trafikverket ska genomföra.  

Mål för regional tågtrafik i stråket som omfattar Borås-Göteborg.  

1.  Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 procent. 

2.  Kollektivtrafikens marknadsandel för resor till Landvetter flygplats ska uppgå till 40 
procent vilket förutsätter ett attraktivt terminalnära stationsläge.  

3.  Restidskvoten tåg/bil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg vilket innebär att restiden 
med regiontåg mellan Borås central och Göteborg central ska inte överstiga 35 minuter. 
Vilket förutsätter ett centralt stationsläge i Borås. 

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

5.  Utveckla regiontågstrafiken för befintliga samhällen och inte omöjliggöra för framtida 
samhällen i stråket. 

 
6. En station i Mölndal skapar bäst förutsättningar för att tillvarata Västlänkens möjligheter, 

samt öppnar upp för en utvidgad arbetsmarknad mot Halland och Skåne. 
 
7.  Skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad mot Ulricehamn – Jönköping – 

Stockholm. 
 
8.  Säkerställ att godstransporter kan utvecklas på befintlig Kust till kustbana. 
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Stråksamverkansgruppen ställer sig enigt bakom dessa mål och vill samtidigt påtala vikten av 
att järnvägen byggs ut så fort som möjligt. Den paus som regeringen har beslutat ska enligt 
uppdraget inte försena trafikstarten vilket stråksamverkansgruppen anser vara centralt för 
arbetet framöver. 
 

Ingående parter som 2023-02-10 ställt sig bakom detta positionspapper: 

Västra Götalandsregionen 

Göteborg 

Mölndal 

Härryda 

Bollebygd 

Mark 

Borås 

Ulricehamn 

Swedavia 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 


