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Projekt Göteborg - Borås 

 

 

Kapacitetsutredning kopplingspunkt Mölnlycke 

 

Bakgrund 

På initiativ av Västra Götalandsregionen undersöker Trafikverket möjligheten att 
trafikera Mölnlycke och gamla Borås-banan (Kust till kustbanan) via en kopplingspunkt 
strax öster om Mölndal på den nya höghastighetsjärnvägen som planeras mellan 
Göteborg och Borås. Bakgrunden är konflikten mellan restid i längre relationer och 
behovet av regional trafik mellan fler orter. Enligt förslaget i Trafikverkets 
positionspapper daterat 2018-10-08 har nya banan Göteborg - Borås mellanliggande 
stationer i Mölndal och Landvetter flygplats. Tidigare utredningar, senast PM 
Tillkommande stationsorters påverkan på tidtabellstider Göteborg – Borås, daterad 
2019-12-16, har visat att fler stationsorter längs banan riskerar att ge långa restider från 
Borås, dels på grund av uppehållen i sig, samt på grund av förbigångar av 
höghastighetståg i en framtid med fullt utbyggd höghastighetsbana till Stockholm. 
Genom en kopplingspunkt på den nya banan med anslutning till Mölnlycke station och 
möjlighet att fortsätta längs befintlig Kust till kustbana kan trafik tillföras som tillgodoser 
de befintliga stationsorterna Mölnlycke, Hindås, Rävlanda, Bollebygd och Sandared. Med 
en ny station i Landvetter på Kust till kustbanan kan även Landvetter Södra 
trafikförsörjas via befintlig banan.  

Förutsättningar 

Kopplingspunkten som analyseras antas ligga ungefär 4 kilometer efter stationen i 
Mölndal och vara planskilt utformad med växlar som medger 160 kilometer i timmen i 
avvikande spår. Skissen nedan visar grovt hur de olika banorna skulle hänga ihop. 

 

 
Figur 1. Skiss på förslaget med kopplingspunkt från höghastighetsbanan till Mölnlycke och Kust- 
till kustbanan.  

Analysen görs i första hand för ”fullt utbyggt” system, alltså då Göteborg - Borås är en del 
av fullt utbyggda nya stambanor inklusive 4-spår Almedal – Mölndal. Resonemang förs 
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dock om hur trafikförändringen som kopplingspunkten innebär förändrar när 
infrastrukturen bör byggas ut.  

Figuren nedan visar antagen trafiken, generellt är det ett utbud som återfinns i andra 
aktuella utredningar i området (Till exempel ”Kapacitetsstudie Västra Sverige” samt Ny 
Generation Järnvägs ”referenstrafik”), men istället för att vissa linjer vänder i 
Korsvägen/Mölndal fortsätter fyra tåg i timmen vidare från Mölndal via den nya 
kopplingspunkten till Mölnlycke, gröna streck i figuren. Två av dessa antas sedan gå 
vidare längs befintlig bana (med tillkommande investeringar) till Borås, detta har vi dock 
inte undersökt i denna analys.  
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Figur 2 Antagen trafik 

Analysen tar höjd för förväntad trafik med fullt utbyggt höghastighetsbana, vilket i 
figuren representeras av de tre gula strecken för höghastighetståg samt ett grått för en 
linje som antingen körs som höghastighetståg eller ett snabbt regionaltåg till Jönköping.  

Mörkröda streck är de snabba regionaltåg Göteborg – Borås (via Västlänken) med 
uppehåll i Mölndal och Landvetter.   

I orange och blått visas utbudet av pendeltåg och regionaltåg från Västlänken och vidare 
på Västkustbanan. 

Två Öresundståg, i grått, samt ett snabbtåg, i rött, antas gå via Västkustbanan till Malmö.  

Vidare tas höjd också för ett godstågsläge per timme. 

Kapacitet mellan Mölnlycke och Mölndal 

Körtiden mellan Mölnlycke och Mölndal är ca 6 minuter. Ca 2 minuter av dessa åtgår till 

sträckan på höghastighetsbanan mellan kopplingspunkten och Mölndals Nedre. Tåg som 

inte viker av/ansluter i kopplingspunkten är ungefär en halvminut snabbare.  

På höghastighetsbanan kan tåg framföras med 4 minuters mellanrum men in mot 

kopplingspunkter och stationer kan detta mellanrum minskas till 3 minuter. Oavsett 

vilken trafikstruktur som används på sträckan Borås - Göteborg kommer det finnas gott 

om plats att köra de 4 önskade tågen per timme till och från kopplingspunkten på 

dubbelspåret. Detta beror på att regionaltågen från Borås/Landvetter flygplats har en 
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annan uppehållsbild än höghastighetstågen. För varje uppehåll skapas en lucka mellan 

dessa tåg som är tillräckligt stor för att köra ett tåg från Mölnlycke mellan 

kopplingspunkten och Mölndal. Det finns dock inga garantier för att en helt styv tidtabell 

med exakt 15 minuters trafik kan erbjudas då tågen till och från Mölnlycke måste 

anpassas mot övrig trafik mellan Göteborg och Borås. Detta kan även leda till att en 

kortare reglertid behövs i Mölndals Nedre för att passa in mot Västlänkens trafikstruktur.  

Om avgreningen till Mölnlycke inte byggs dubbelspårig hela vägen mellan 

kopplingspunkten och Mölnlycke uppstår ett beroende mellan tågen i olika riktningar 

vilket riskerar att förlänga restiderna om tågen tvingas vänta på varandra. Körtiden 

mellan kopplingspunkten och Mölnlycke är ca 4 minuter. Med 8 tåg i timmen (båda 

riktningarna räknat) blir enkelspårssträckan trots kort körtid hårt belastad och känslig 

för störningar. En försening på denna sträcka kan lätt få konsekvenser när tåget 

fortsätter ut på enkelspåret mot Bollebygd – Borås. Men också om tåget hamnar ur läge i 

Västlänken när det passerat tunneln och ska fortsätta ut på den hårt belastade Västra 

stambanan, Norge/Vänerbanan eller Bohusbanan.  

  

Kapacitet i Mölndal 

Trafikeringen till Mölnlycke innebär fler tåg förbi Mölndals Nedre än i tidigare antagna 

trafikeringsalternativ. Det ställer högre krav på hur de olika banorna är anslutna till 

plattformarna än vad tidigare utformningar har medgivit. På grund av trafikstrukturen i 

Västlänken och på höghastighetsbanan Göteborg – Borås krävs att både järnvägen från 

Borås och Kungsbacka har möjlighet att nyttja samtliga tre plattformsspår i vardera 

riktningen. För att uppnå tillräcklig kapacitet i kopplingspunkten mellan 

höghastighetsbanan och Västkustbanan i Mölndal behöver någon av nedanstående 

schematiska spårplaner anläggas vid Mölndals Nedre. Båda utformningarna medger att 

Höghastighetstågen kan passera Mölndal i oförändrad hastighet (160 km/h). 

 

Alternativ A 

Kungsbacka

Götalandsbanan

Mölndals Nedre

Almedal

Depå

 

Figur 3A Schematisk spårplan med 9 spår i bredd samt anslutning till uppställningsspår i 
Sandbäck i grönt.  Förberedd för anslutning till fyrspår på Västkustbanan i rött. 

Skillnaden mellan alternativ A och tidigare version är framförallt ett bredare snitt söder 

om plattformarna med 9 spår i bredd och växelkonfigurationer som medger parallella 

förbindelser.  

Höghastighetsbanan 

Uppställningsspår och 

depå 
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Alternativ B 

 

Figur 3B Schematisk spårplan med 7 spår i bredd samt anslutning till uppställningsspår i 
Sandbäck i grönt. Förberedd för anslutning till fyrspår på Västkustbanan i rött. 

Skillnaden mellan alternativ B och tidigare version är framförallt fler växlar söder om 

plattformarna med 7 spår i bredd och fyra växelförbindelser som medger hastigheten 160 

km/h för höghastighetstågen.  

 

I nedanstående exempel beskrivs ett antal trafiksituationer där de olika spåren nyttjas. 

Till/från höghastighetsbanan 

Kungsbacka

Götalandsbanan

Mölndals Nedre

Almedal

Depå

 

Figur 4A Trafikstruktur från Götalandsbanan 

 

Figur 5B Trafikstruktur från Götalandsbanan 

 

Trafikstrukturen innebär att tåget från Mölnlycke (grönt) följs av ett regionaltåg (rött) 

från Borås. Dessa tåg skall sedan vidare norrut mot Västlänken. Regionaltåget från Borås 

blir ikappkört av ett höghastighetståg (gult), vilket då kommer att passera stationen i 

Mölndal och fortsätta på ytterspår Mölndals Nedre – Almedal.  

Det måste vara möjligt för höghastighetståget att framföras med full hastighet vid 

passage av stationen, som här är 160 km/h.  

I motsatt riktning sker detta spegelvänt i ordningen höghastighetståg – regionaltåg – 

mölnlycketåg. 
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Till/från Västkustbanan 

 

Kungsbacka

Götalandsbanan

Mölndals Nedre

Almedal

Depå

 

Figur 6A Trafikstruktur från Västkustbanan 

 

Figur 6B Trafikstruktur från Västkustbanan 

En likartad situation uppstår från Västkustbanan. Första ankommande tåg är då ett 

pendeltåg (gulorange). Därefter ankommer ett regionaltåg (blått) och sist ett 

Öresundståg/snabbtåg (grått) mot säckstationen. I motsatt riktning sker detta 

spegelvänt. 
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Trafik till/från båda banorna  

Kungsbacka

Götalandsbanan

Mölndals Nedre

Almedal

Depå

  

 

Figur 7B Trafikstruktur från båda banorna 

För att båda dessa trafiksystem ska kunna genomföras samtidigt är det nödvändigt att 

Västkustbanan kan nå det yttersta eller det mittersta plattformsläget samtidigt som tåg 

från Götalandsbanan ankommer på det mittersta eller innersta plattformsläget.  

Driftspåret till/från uppställningsspår och depå 

Kungsbacka

Götalandsbanan

Mölndals Nedre

Almedal

Depå

 

 Figur 5 Trafikstruktur inkl depåtrafik 

 

Figur 8B Trafikstruktur inkl depåtrafik 

 

 

Figur 7A Trafikstruktur från båda banorna 
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En ytterligare situation som uppstår är när ett tåg kommer från uppställningsbangården 

till det innersta plattformsspåret samtidigt som det kommer tåg från Borås och på 

Västkustbanan. 

När krävs fyrspår mellan Almedal och Mölndal 

Denna studie har avgränsats till sträckan öster om Mölndals nedre inklusive driftplatsen. 

I en tidigare utredning ”Kapacitetsstudie Västra Sverige” har kapaciteten visat sig vara 

tillräckligt god med ett signalförtätat befintligt dubbelspår mellan Almedal och Mölndals 

nedre för upp till 20 tåg per riktning. Antagen trafik utgörs av 24 tåg per timme vilket 

alltså förutsätter fyrspår. 

När behöver Mölndal byggas ut enligt något av alternativen 

Behovet av förändrad spårlayout i Mölndal enligt något av ovanstående förslag uppstår 
omedelbart när Mölndal byggs om till att bli en kopplingspunkt mellan Västkustbanan 
och höghastighetsbanan. En eventuellt tillkommande kopplingspunkt till Mölnlycke 
påverkar då inte utformningen av Mölndal.  

Slutsats 

Det är kapacitetsmässigt möjligt att framföra höghastighetsbanans referenstrafik samt 

ytterligare 4 tåg till och från en kopplingspunkt till Mölnlycke under förutsättning att 

Mölndals nedre station kan utformas enligt någon av de föreslagna schematiska 

spårlösningarna. 

 


