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Inledning 
Detta PM är det tredje PM:et avseende effekter på kollektivtrafikresande i stråket Göteborg-Borås 

beroende på eventuellt tillkommande stationsorter. Restiderna och trafikeringen baseras på 

samma antaganden som kan utläsas i PM 2 ”PM Effekter av tillkommande stationsorter med 

avseende på restider” som Trafikverket låtit ta fram. 

 

PM är författat av VGR som tillsammans med Trivector Traffic AB genomfört beräkningarna av 

resandeeffekterna. 

• Pontus Gunnäs, VGR 

• Max Falk, VGR 

• Mats Améen, Trivector 

• Lina Dahlberg, Trivector 
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Metod och antaganden 

Befolkning 
Befolkningen har via kommunernas egna befolkningsprognoser och från VGR1 inhämtats för år 

2040. I de fall som prognosåret 2040 inte varit tillgängligt har befolkningsutvecklingen 

interpolerats från det närmaste årtalet.  
 

2019 2030 2040 RELATIV 
FÖRÄNDRING 

GÖTEBORG 579 374 
 

735 689 27% 

MÖLNDAL 69 425 81 692 93 555 35% 

MÖLNLYCKE* 17 510 
 

23 980 37% 

LANDVETTER S** 0 
 

10000–25000 - 

LANDVETTER FLYGPLATS 
(RESENÄRER) 

6 400 000 8 000 000 9 000 000 41% 

LANDVETTER FLYGPLATSER 
(ARBETSPLATSER) 

4000  10 000 150% 

BOLLEBYGD*** 9591 11 670 13 949 45% 

BORÅS 113 203 121 979 129 810 15% 

HÄRRYDA KOMMUN 38 002 43 219**** 52 044 37% 

*Antar samma befolkningsutveckling som för Härryda kommun 

** I en känslighetsanalys används ett spann av invånarantal år 2040 

***Befolkningsutv. beräknat utifrån inspel till Sverigeförhandlingen 

****Befolkningsprognos år 2027 

Turutbud 
Antar samma trafik som Trafikverket presenterar i PM 2 med 3 höghastighetståg, 1 storregionalt 

tåg och 4 regionaltåg mellan Göteborg och Borås per timme och riktning.  

  

 

1 http://vgregion.se/statistikdatabas 
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Restid 
Restider mellan olika orter beroende på eventuellt tillkommande stationer är hämtade från PM 2 

”PM Effekter av tillkommande stationsorter med avseende på restider” som Trafikverket låtit ta 

fram. Utifrån att dagens resande med buss har en fördelning på cirka 50 % resande från/till 

korsvägen respektive 50 % från/till Göteborg C har restiden Göteborg-Borås justerats från 36 min 

till 32,5 min som speglar en jämnare fördelning Korsvägen/Haga/centralen. 
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Faktorer som påverkar resandet 
• Västlänken +10 % 

Citytunneln i Malmö är mycket lik Västlänken i sitt utförande med en tunnellösning i 

Skånes största målpunkt där resandet fördelas på tre stationer. Vid öppnandet av 

citytunneln i Malmö ökade resandet med 10% tack vare att attraktiviteten i den största 

målpunkten ökade (Källa: Skånetrafiken). 

• Mölndal +5% på resandet på hela sträckan 

Idag har Mölndal mycket svag koppling med kollektivtrafik i östlig riktning mot Borås och 

flygplatsen. Med ny järnväg kan ett regiontåg köra mellan Mölndal och Borås på 25 

minuter2. För att ta höjd för att resandet ökar till/från Mölndal har en schablonmässig 

resandeökning på 5 % används som är hälften så stor som Västlänkseffekten.  

• Spårfaktor +15% 

I Skåne har flera fall studerats där buss och tåg har jämförts. I de fall där förutsättningarna 

är lika och det enda som skiljer är tåg eller buss har resandet med tåget ökat i genomsnitt 

15–20 % mer. Här används 15 % (Källa: Skånetrafiken).  

• Restidselasticitet -0,6 

Om restiden minskar med 10 % ökar resandet med 6%. 

• Turutbudselasticitet 0,3 

Om turutbudet ökar med 10% ökar resandet med 3%. 

• Takttrafik effekt på resandet 12% från otakt till takt 

Fast minuttal och återkommande mönster i tidtabellen har visat sig ha stor effekt på 

resandet genom att erbjuda resenären en förutsägbarhet och enkelhet. På regionaltrafik 

är effekten 10–15% (Källa: KTH). Här används ett genomsnitt på 12%.  

Metod 
Dagens kollektivtrafikresande har räknats upp utifrån befolkningsprognoser, Västlänken, Mölndal 

och spårfaktor. Sedan jämförs förändringen mot idag i antal turer, restiden mellan olika 

målpunkter och eventuellt takttrafik om förändringen påverkar tidtabellens regelbundenhet. 

Summan av alla plusfaktorer och minusfaktorer ger sedan beräknat resande år 2040 för det 

alternativet.  

  

 

2 25 min stämmer med endast uppehåll i Landvetter flygplats. Ytterligare uppehåll ökar restiden.  
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Utredningsalternativ 
För att jämföra förändringarna av tillkommande stationsorter i ett alternativ beräknas först ett 

jämförelsealternativ (JA) som består av ny järnväg mellan Göteborg-Borås via Mölndal med 

station i Landvetter Flygplats som ersätter linje 100 och flygbussar. I övrigt är kollektivtrafiken 

samma som dagens. För Landvetter Södra används i samtliga alternativ ett spann av invånarantal 

mellan 10 000 – 25 000. I JA antas Landvetter S trafikeras av expressbuss likt dagens Landvetter 

tätort.  

Utredningsalternativen (UA) beräknar sedan effekterna av att lägga till en station i taget mellan 

Göteborg-Borås på ny stambana (Mölnlycke, Landvetter S och Bollebygd).  

 

Figur 1 Varje lodrätt grönt streck symboliserar ett regionaltåg per timme. Tvärgående svarta streck är 
stationsuppehåll, och siffran under gröna streck är restiden mellan Göteborg och Borås för det tåget.  
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Utöver den nya stambanan har förstärkningsalternativet (UAF) utretts. Det bygger på 

kopplingspunkten mellan Mölndal och Mölnlycke som beskrivs i PM 1 där ny stambana kopplas 

samman med befintlig järnväg. Det ger en kombination av ny och befintlig järnväg där Mölnlycke, 

Landvetter S och Bollebygd kan trafikeras med förbättrad tågtrafik utan att stanna de fyra snabba 

regiontågen i UA1-UA3 på ny stambana. I UAF1 redogör för effekten för Mölnlycke på befintlig 

järnväg. I UAF2 beräknas effekten av att bussmata Landvetter S till Landvetter tätort (ny station 

på befintlig järnväg). UAF3 redogör effekterna för Bollebygd med fler tåg på befintlig järnväg.  

 

Figur 2 Förstärkningsalternativet som kombinerar befintlig järnväg (tågtrafiken illustreras med rött) och ny 
stambana (tågtrafiken illustreras med grönt). Varje streck illustrerar en avgång per timme och 
riktning. 

Resultat ny stambana 

UA1 
En station i Mölnlycke vid en ny stambana påverkar genomresande negativt med förlängd restid 

för ett stationsuppehåll, där två tåg dessutom får en förbigång som innebär ytterligare 5 minuter 

väntetid vid stationen. Sammanlagt minskar resandet med 1 570 000 resor/år för genomresande 

för att restiden och attraktiviteten minskar. Resandet ifrån Mölnlycke ökar med 750 000 resor/år 

med tågtrafik jämfört med JA. De resor som tillkommer i Mölnlycke är till största delen riktade 

mot Göteborg och är kortare än genomresandet. Resultat för UA1 innebär – 820 000 resor/år och 

minus 59 240 000 personkilometer.  
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UA2 
En station i Landvetter S medför en förlängd restid för genomresande med 3 minuter för samtliga 

4 tåg i timmen, och två tåg får ytterligare 5 minuter (sammanlagt 8 min) för att höghastighetståg 

ska köra om. Genomresandet minskar med 1 140 000 resor/år. Lokalt ökar resandet tack vare 

kortare restid med tåget. Ökat resande i Landvetter södra beräknas till 420 000 – 1 050 000 resor 

per år beroende på om det är 10 000 – 25 000 invånare. Resultat för UA2 innebär ett minskat 

resande med 720 000 resor/år vid 10 000 invånare eller 90 000 resor/år om det bor 25 000 

invånare i Landvetter S. Resorna från Landvetter S är kortare än genomresande och mätt i 

personkilometer (pkm) minskar antal pkm med 43 320 000 – 30 030 000 pkm. 

 

UA3 
En station i Bollebygd förlänger restiden med 4 minuter för samtliga tåg som stanna där. 2 av 4 

tåg per timme får dessutom vänta in ett höghastighetståg som ska köra om (sammanlagt 9 min 

restidsförlängning). Däremot påverkar inte Bollebygd resenärer mellan Göteborg-Landvetter 

flygplats, mer än att tidtabellen blir ojämn. Genomresandet beräknas minska med 830 000 

resor/år. Lokalt ökar resandet i Bollebygd tack vare kortare restider och flera avgångar. Resandet i 

Bollebygd beräknas öka med 350 000 resor/år. Totalt för UA3 innebär detta ett minskat 

totalresande med 480 000 resor/år. Antal personkilometer beräknas minska med 45 770 000 pkm.  

 

Tabell 1 Sammanställning av resultat UA1-UA3.  
*intervallet beror på om det bor 10 000 – 25 000 invånare i Landvetter S. 

 
Påverkan  

genomresande 

Påverkan  

lokalt 

Skillnad mot 

JA 

Personkilometer 

UA1 (station i Mölnlycke) -1 570’ 750’ -570’ -59 240’ 

UA2 (Station i Landvetter S) * -1 140’ 420’-1 050’ -720’ – -90’ -43 320’ – -30 034’ 

UA3 (Station i Bollebygd) -830’ 350’ -480’ -45 770’ 
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Resultat förstärkningsalternativet 
Som ett alternativ till en station på ny stambana analyserar effekterna av att kombinera en ny 

stambana med en förstärkt befintlig järnväg som kopplas till Mölndal och Västlänken.  

UAF1 
Resandet från Mölnlycke kan med en förstärkt befintlig järnväg som kopplas mot Mölndal få ut i 

stort samma effekt som vid en station på ny stambana. Skillnaden är att kopplingen till Borås tar 

längre tid och resor till/från Flygplatsen kräver ett byte, men i gengäld förstärks kopplingen 

mellan Mölnlycke och övriga orter på befintlig järnväg som idag har ett stort resande inom 

stråket. Genomresandet påverkas inte om den befintliga järnvägen används. Lokalt beräknas 

resandet i Mölnlycke öka med 720 000 resor/år.  

 

UAF2 
Med en ny station i dagens Landvetter tätort analyserar UAF2 att Landvetter S reser med buss till 

Landvetter och tar tåget därifrån. Restiden från Landvetter och en station på ny stambana skiljer 

inte så mycket åt (20 min Göteborg-Landvetter tätort, och 18 min Landvetter S-Gbg på ny 

stambanan). Med en bussresa till stationen kan bussen anpassas till tågets avgång, men förlänger 

restiden och kräver ett byte. Genomresande påverkas inte av detta alternativ. Lokalt ökar 

resandet med 200 000 – 510 000 resor/år.  
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UAF3 
Bollebygd har redan idag en station på den befintliga järnvägen. Med förstärkningsalternativet 

kan dagens tåg tredubblas i antal som stannar i Bollebygd och dessutom nå flygplatsen via byte, 

Mölndal och Västlänken. Jämfört med en station på ny stambana är restiden inte lika kort, men 

genomresandet påverka inte. Lokalt beräknas resandet i Bollebygd öka med 180 000 resor/år.  

 

Tabell 2 Sammanfattning av resultat UAF1-UAF3. 
*intervallet beror på om det bor 10 000 – 25 000 invånare i Landvetter S. 

 
Påverkan  

genomresande 

Påverkan  

lokalt 

Skillnad mot JA 

UA1F (förstärkningsalt. 

Mölnlycke på befintlig jvg) 

0 720’ +720’ 

UAF2 (förstärkningsalt,  

Lv S via Landvetter tätort) * 

0 200’–510’ +200’ – +510’ 

UAF3 (förstärkningsalt,  

Bollebygd på befintlig jvg) 

0 180’ +180’ 

 

 

Sammantaget ger förstärkningsalternativet ett högre totalresande i stråket Göteborg-Borås.  
Tabell 3 Sammanställning av både UA1-UA3 och UAF1-UAF3. 

 
Påverkan  

genomresande 

Påverkan  

lokalt 

Skillnad mot 

JA 

Personkilometer 

 

UA1 (station i Mölnlycke) -1 570’ 750’ -570’ -59 240’ 

UA1F (förstärkningsalt. 

Mölnlycke på befintlig jvg) 

0 720’ +720’ 0 

UA2 (Station i Landvetter S) -1 140’ 420’-1 050’ -720’ – -90’ -43 320’ – -30 034’ 

UAF2 (förstärkningsalt,  

Lv S via Landvetter tätort) 

0 200’–510’ +200’ – +510’  

UA3 (Station i Bollebygd) -830’ 350’ -480’ -45 770’ 

UAF3 (förstärkningsalt,  

Bollebygd på befintlig jvg) 

0 180’ +180’  
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Resultat totalt resande i stråket Göteborg-Borås 

JA – ny stambana och busstrafik i övrigt 
Idag sker det 7,6 miljoner kollektivtrafikresor/år i stråket Göteborg-Borås som till 97 % sker med 

buss. En ny stambana (JA) mellan Göteborg-Borås ökar resandet i stråket genom kortare restider 

mellan Göteborg-Mölndal-Flygplatsen-Borås. Utöver restidsminskningen är det också ett 

expansivt stråk som tillsammans med befolkningstillväxten beräknas ha 13–14 miljoner 

kollektivtrafikresor/år 2040. En utmaning i stråket sett till ökad kollektivtrafik är att busstrafiken i 

flera reserelationer redan idag går fulla. Det innebär att en resandeökning hämmas av 

kapacitetsbrist i busstrafiken, men beräknas ändå öka något till 2040 med en utökad busstrafik för 

att möte en ökad befolkning. 

Förstärkningsalternativet: UAF1-UAF3 ny stambana i kombination med förstärkt 
befintlig järnväg  
Förstärkningsalternativet innebär att majoriteten av orterna i stråket Göteborg-Borås får en 

förstärkt tågtrafik som i stor utsträckning kan ersätta dagens busstrafik. Genom ökad turtäthet 

och ökad attraktivitet med en ny koppling till Mölndal och Västlänken ökar kollektivtrafikresandet. 

Resandet i stråket Göteborg-Borås med ny stambana och förstärkt befintlig järnväg beräknas till 

17,5–19,1 miljoner resor/år.  

Tabell 4 Totalt resande i stråket med dagens kollektivtrafik, JA och förstärkningsalternativet. 

 Idag JA Förstärknings-

alternativet 

Totalt resande i stråket 7 600’ 13 000’–14 000’ 17 500’ – 19 100’ 

Ökat resande jämfört med idag - 5 400’ – 6 400’ 9 900’ – 11 500’ 
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Slutsatser 
• En ny stambana utan ytterligare stationer utöver Göteborg, Mölndal, Landvetter Flygplats 

och Borås beräknas öka dagens cirka 7,6 miljoner resor/år i stråket till 13–14 miljoner 

resor/år. 

• En kombination av ny och befintlig järnväg (förstärkningsalternativet) beräknas ha 

potential att mer än fördubbla kollektivtrafikresandet i stråket till totalt 17,5–19,1 

miljoner resor/år.  

• Vid en ytterligare station på ny stambana krävs det ”förbigångar” vilket innebär att 

höghastighetståget kör ikapp regionaltåget och regionaltåget tvingas stå åt sidan och bli 

omkört. 

o Förbigångar innebär en ökad risk för förseningar och kommer att minska 

punktligheten. Ingen hänsyn är taget till detta i beräkningarna.  

o Den relativa restidsförlängningen är lång med ett tidspåslag för 2 tåg med 8–9 

minuter på en sträcka som annars tar 36 minuter mellan Göteborg-Borås. 

Beräkningarna tar hänsyn till restidsförlängningen, men inte den upplevda 

restiden som det innebär att stå still 8–9 minuter mitt på sträckan.  

• Effekterna på resandet med en ny station i Bollebygd, Landvetter S eller Mölnlycke 

minskar antal personkilometer för det framtida resandet i stråket Göteborg-Borås.  

• Med ytterligare 1 station på ny stambana minskar det totala antalet resor. Därför har 

kombinationen av 2 eller fler ytterligare stationer inte analyserats. 

• Med förstärkningsalternativet krävs att befintlig järnväg kopplas samman mellan 

Mölnlycke och Mölndal och att kapaciteten förstärks så att järnvägen klarar av kvartstrafik 

till Landvetter och halvtimmestrafik till Borås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


