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Tillkommande stationsorters påverkan på 
tidtabellstider Göteborg - Borås 

 

I denna PM beskrivs hur trafiken på sträckan Göteborg – Borås kan komma att se ut givet 

de senaste antagandena gällande utformning och trafik. Effekten av ytterligare 

stationsorter analyseras samt relateras till tidigare studier. 

 

Utformning och trafikutbud 

Det senaste utformningsantagandet inom ”Ny Generation Järnväg” (NGJ) kallas 

”Övergripande Systemutformning 3.0 (ÖSU 3.0) och illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 1. ÖSU 3.0. Stationsprinciperna är antaganden.  



 PM 
Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2018/117205 2019-12-16 

 Sidor 

 2(7) 

 

Trafikverket 

172 90 Sundbyberg 

Besöksadress: Solna Strandväg 98 

 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Pär Johansson, PLek 

 

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 v

 1
.0

 

Utformningen utgår från Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-03 som 

redovisar hur Trafikverket ska driva vidare arbetet med höghastighetsjärnvägen. 

Detaljerna i utformningen baseras på underlag av skiftande status då alla delar befinner 

sig i olika utredningsskeden. På Ostlänken finns projekterade lägen på de flesta 

lutningar, växlar och signaler. Andra delar är betydligt mer osäkra, det är 

spårprojekteringar gjorda för alla sträckor med längder, kurvor och lutningar, men då 

det inte finns beslutade korridorer kan de antagna spårlinjerna komma att ändras i 

senare skeden. Utformningen av många av stationer är också osäker. Det finns till 

exempel inget beslut om att station i Borås ska placeras på en bibana, utan har antagits 

så utifrån positionspapperets formulering att ”externa lägen ska prövas i varje enskilt 

fall”. Resultatet av denna analys är även giltigt om det blir en utformning med en 

integrerad station i Borås (station på huvudbanan). 

 Nedan följer några utformningsaspekter som förändrats sedan tidigare eller som är 

värda att nämna. Några bygger på officiellt fattade beslut medan andra är antaganden:   

• 250 km/h Göteborg – Borås och station vid Mölndals Nedre  

• Ingen station i Mölnlycke 

• 6-spårsstation i Mölndals Nedre och fyrspår mellan Mölndals Nedre och Almedal 

(antaget att HH-tåg kan gå med bibehållen hastighet till ytterspåren mot Almedal) 

• Avgreningen mot Malmö sker i Jönköping istället för i kopplingspunkt utanför 

Jönköping (resultat från tidigare trafikanalyser, ger stora kapacitetsvinster) 

 

Trafik är antagen enligt ”Referenstrafiken” i NGJ:s ”Övergripande Programkrav 4.0” 

(ÖPK 4.0): 



 PM 
Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2018/117205 2019-12-16 

 Sidor 

 3(7) 

 

Trafikverket 

172 90 Sundbyberg 

Besöksadress: Solna Strandväg 98 

 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Pär Johansson, PLek 

 

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 v

 1
.0

 

 

Figur 2. Referenstrafiken enligt ÖPK 4.0 

Vid fullt utbyggt höghastighetssystem antas trafiken på sträckan Göteborg – Borås under 

dimensionerande timmar utgöras av följande tåg per timme och riktning: 

 3 höghastighetståg  

 4 snabba regionaltåg Borås – Västlänken 

o Uppehåll i Landvetter flygplats och Mölndal 

 1 snabbt regionaltåg Jönköping – Göteborg 

o Uppehåll i Borås och Landvetter flygplats 

Tidtabellstider 

Trafikverket har gjort en tidtabellsstudie för hela höghastighetssystemet där en tidtabell 

skapats för helheten på ett så realistiskt sätt som möjligt (inkluderar antaganden om 

gångtidsmarginaler och uppehållstider). 

De fyra Göteborg – Borås-tågen via Västlänken kan enligt analysen planeras med en 

tidtabellstid på 36 minuter med uppehåll i Landvetter flygplats och Mölndal, där inga 

förbigångar ska behövas vid en trafikering enligt referenstrafiken. På grund av 

höghastighetstågen han trafiken eventuellt inte gå i strikt 15-minutersrafik utan kan 

behöva justeras någon minut (istället för 15 minuter mellan varje avgång kan det bli ett 

mönster med 14, 16, 14, 16… eller kanske 13, 17, 13, 17…). Tåget till Jönköping går i ett 

eget läge med en tidtabellstid på 58 minuter (uppehåll i Landvetter flygplats och Borås), 

även det utan förbigång. 
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Figur 3. Grafisk tidtabell av högtrafikstimme mellan Borås och Göteborg C nedre (Västlänken) i 
grundläget. Röda streck motsvarar höghastighetståg, blåa regionaltåg från Borås och lila 
regionaltåg från Jönköping. 

Tack vara antagandet om fyrspår mellan Mölndal och Almedal fungerade det bra att 

integrera trafiken från höghastighetsbanan med Västkustbanan. En förutsättning är dock 

att banorna kopplas ihop med en genomtänkt spårutformning i Mölndals Nedre, något 

Trafikverket utreder för närvarande.  

Ytterligare stationsorter 

Med ytterligare stationsorter ökar tidtabellstiderna, först av den direkta tidsåtgången av 

ett ytterligare stopp, men den ökade hastighetsskillnaden gentemot höghastighetstågen 

gör också att regionaltågen kommer behöva stå åt sidan för förbigång. Det kostar ungefär 

5 minuter extra stillastående tid för regionaltåg då höghastighetståg kör förbi. I resultatet 

nedan syftar ”regionaltågen” på de fyra snabba regionaltågen, SR, per timme Göteborg – 

Borås, tåget till Jönköping antas inte få fler uppehåll.  
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Antal 

tillkommande 

stationer   

Direkt utökad tid 

(inbromsning, 

uppehåll, 

acceleration) 

Restid 

utan HH-

tåg på 

banan  

Antal förbigångar 

per timme (för de 4 

SR- tågen) med 

HH-tåg på banan  

Restid för SR-

tåg, med HH-

tåg på banan  

(+ 5 min per 

förbigång) 

- - 36 min 0 st Alla SR: 36 

min 

1 (Landvetter 

Södra) 

3 min 39 min 2 st* 2 tåg 39  

2 tåg 44 min 

2 (Landvetter 

Södra & 

Bollebygd) 

3 min (Landvetter S) 

+ 4 min (Bollebygd) 

43 min 3-4 st* Ev 1 tåg 43 

min 

3-4 tåg 48 min 

3 (Landvetter 

Södra, 

Bollebygd och 

Mölnlycke) 

3 min (Landvetter S) 

+ 4 min (Bollebygd  

+ 3 min (Mölnlycke) 

46 min 5 st* 3 tåg 51 min  

1 tåg 56 min 

Tabell 1. Nya stationers, utöver Mölndal & Landvetter flygplats, påverkan på tidtabellstiden, 
effekten redovisad för hur de slår mot de fyra snabba regionaltåg, SR, som antas per timme. 
Utöver regionaltågen som beskrivs ovan trafikeras sträckan Göteborg – Borås av 2 stannande 
höghastighetståg per timme med en restid på 25 minuter, ett regionaltåg till Jönköping som 
mellan Göteborg – Borås bara antas stanna i Landvetter flygplats och har en restid på 29 
minuter, samt ett HH-tåg utan uppehåll i Borås. Med fler stationsorter bryts möjligheten till 
kvartstrafik i Borås.  

*= exakt hur många regionaltåg som drabbas av förbigång per timme beror på 
höghastighetstågens spridning, se nedan. 

Redan vid en ny station blir gångtidsskillnaden så pass stor att det sannolikt kommer 

krävas någon förbigång. I den tidtabell som skapats i innevarande uppdrag behöver 2 av 

4 regionaltåg per timme i högtrafik stå åt sidan för förbigång. Tidtabellstiden skiljer sig 

ca 5 minuter mellan de tåg som behöver stå åt sidan och de som slipper, vilket innebär 

att tidsavstånden mellan tåg kan komma att variera mellan 10 och 20 minuter. Om 

höghastighetstågen skulle kunna antas komma i väl anpassade 15-minuters-intervaller 

kan förbigångar undvikas. Det antagandet är dock inte rimligt att utgå ifrån då det skulle 

vara helt styrande för resten av trafiken i höghastighetssystemet. Analyser av tidigare 

utformningsantaganden har också visat att 15-minuters-intervaller skulle ge 

konsekvenser i form av tillkommande förbigångar för trafiken på Ostlänken. Eftersom 

det inte går att utgå ifrån att övrig trafik anpassas i krävd omfattning är alltså slutsatsen 

att en ny station innebär förbigångar för en delmängd av regionaltågen med 

förlängda/varierade restider som följd. 
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Figur 4. Grafisk tidtabell av högtrafikstimme mellan Borås och Göteborg C nedre med ett 
ytterligare uppehåll. Röda streck motsvarar höghastighetståg, blåa regionaltåg från Borås och 
lila regionaltåg från Jönköping. De mörkt färgade områdena visar förbigångar, det ljusa en 
kapacitetskonflikt som troligen löses utan förbigång. 

Vid två nya stationer leder gångtidsskillnaden till att varje höghastighetståg genererar en 

förbigång, och förmodligen även det snabba regionaltåget från/till Jönköping. 

Tidtabellstiden ligger nu på ca 48 minuter. 

Vid tre ytterligare stationer blir hastighetsskillnaden så stor att något tåg riskerar behöva 

stå åt sidan för två förbigångar med tidtabellstid närmare en timme. 

Analysen skulle ge snarlikt resultat även om stationerna antas tillkomma i en annan 

utbyggnadsordning. Antagen tidtabell på höghastighetstågen har viss påverkan på 

resultatet. Som nämnts skulle en fördelning med luckor på 15 minuter mellan 

höghastighetstågen ge färre förbigångar i fallet med en tillkommande station. Om 

höghastighetstågen å andra sidan går mer hopklumpade på sträckan skulle effekten 

sannolikt bli att antalet förbigångar skulle koncentreras på färre regionaltåg. Några få tåg 

får alltså stå åt sidan flera gånger och skillnaden i tidtabellstid mellan snabbaste och 

långsammaste tåg blir ännu större. 

Även i tidigare utformningar där station i Mölnlycke ingått som grundantagande har 

tidtabellsanalyser visat på förbigångar och oregelbundna intervaller mellan 

regionaltågen. 2016 gjordes till exempel en analys av Sverigeförhandlingens första bud, 

internt kallad US2X. Tre olika upplägg/känslighetsanalyser testades och i alla fallen 



 PM 
Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2018/117205 2019-12-16 

 Sidor 

 7(7) 

 

Trafikverket 

172 90 Sundbyberg 

Besöksadress: Solna Strandväg 98 

 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Pär Johansson, PLek 

 

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 v

 1
.0

 

krävdes förbigångar för regionaltågen, 2, 3 respektive 4 per timme beroende på tidtabell 

för resterande höghastighetssystem. 

Alla eventuellt tillkommande stationer måste byggas som fyrspårsstationer med 

plattformarna på avvikande huvudspår för att snabba tåg ska kunna göra förbigång. 

Detta gäller för alla stationer med resandeutbyte på de banor som innefattas i Ny 

Generation Järnväg. 

Stationen i Borås är som nämnt antaget på bibana men kan mycket väl komma att bli 

annorlunda då planeringsprocessen befinner sig i ett tidigt skede. Om stationen 

integreras med huvudbanan blir det mindre restidspåslag för de höghastighetståg som 

stannar i Borås. Det kan leda till lite mer marginal mellan de snabba regionaltågen och 

höghastighetstågen, dock så pass lite att det inte förändrar slutsatserna ovan. 

Slutsats 

Utformningen Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-0 innebär relativt liten 

gångtidsskillnad mellan höghastighetståg och regionaltåg vilket leder till goda 

möjligheter till attraktiva tidtabeller med regionaltåg med i princip strikt kvartstrafik. 

Jämfört med tidigare utformningar har detta uppnåtts genom sänkt topphastighet för 

höghastighetstågen samt borttagande av uppehållsmöjlighet i Mölnlycke (att Mölndal 

tillförts spelar mindre roll då höghastighetståg och regionaltåg går på separata spår 

därifrån och in mot Göteborg). Att lägga till ytterligare stationsorter skulle åter öka 

gångtidsskillnaden som med största sannolikhet då kräver förbigångar. Det leder till 

ojämna gångtider och intervaller, även om konsekvenserna också kan komma att tas ut i 

andra delar av systemet.  

Resultatet bygger på trafiken som definieras i referenstrafiken för de nya stambanorna 

och som fungerar som planeringsunderlag, det finns dock ingen garanti att trafiken blir 

just denna den dag systemet är färdigbyggt. 

 

 


