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1. Förord 

Föreliggande utredning av kollektivtrafik-koncept i väg 158-stråket har utförts av WSP som ett 

uppdrag inom ramen för ÅVS väg 158. 

De slutsatser och underlag som tagits fram har Trafikverket inte tagit ställning till, utan är ett 

kunskapsunderlag till ÅVS-rapporten väg 158 likväl som ett kunskapsunderlag inför fortsatt arbete 

med utvecklingen av väg 158 som ett viktigt kollektivtrafikstråk.  

Detta KOLL-PM behandlar överflyttningspotentialen (från bil till något mer hållbart transportsätt) i 

stråket väg 158 och blickar mot tidshorisonten år 2040. Kunskapsunderlaget kommer att delges 

(utöver beställande uppdragsgivare) Göteborgs stad och Kungsbacka kommun såväl som Västtrafik 

och Hallandstrafik, Västra Götalandsregionen och Region Halland.  

Samordning har skett med de parallellt pågående ÅVS:erna; ÅVS Metrobuss, ÅVS E6 Varberg – 

Göteborg samt ÅVS Dag Hammarskjölds Boulevard (GBG stad). 
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2. Förutsättningar kollektivtrafik och resandefördelning 

I bristbeskrivningen rörande 158-stråket i den övergripande ÅVS-rapporten, framkommer att en 

övergripande brist är trängsel på vägstråket, hög andel bilpendlare och en för låg nyttjandegrad 

bland pendlare av kollektivtrafiken. Genomförd marknadsundersökning visar, att bland frekventa 

pendlare till arbete eller studier är andelen resor med bil totalt 52 procent, med kollektivtrafik 36 

procent och andelen med cykel eller till fots är 10 procent. Om Frölunda-Högsbo –  där 

kollektivresandet är relativt högt – exkluderas, utgör andelen bilresor istället 60 procent och 

kollektivtrafikresorna 27 procent. Även i Askim är kollektivtrafikandelen förhållandevis hög, vilket 

åskådliggör att bilresandeandelen – något generaliserat – ökar med tilltagande avstånd till Göteborg, 

det vill säga ju längre söderut i stråket man kommer. Förklaringarna till den minskande 

kollektivtrafikandelen bland pendlare från stråkets södra delar kan till del förklaras med en relativt 

dålig restidskvot och långa resekedjor med ett eller flera nödvändiga byten. 

2.1 Resandeunderlag enligt genomförd marknadsundersökning 
 

Inom ramen för ÅVS-arbetet har en Marknadsundersökning genomförts av konsultföretaget Mind. 

De har som en del i sitt uppdrag kvalitetssäkrat sifferunderlaget i marknadsundersökningen själva 

samt verifierat mot sifferunderlag från SCB. 

Marknadsundersökningen visar vidare, att 67 procent av alla arbetsresor bland personer i 

undersökningen har Göteborg som destination, varav Centrum, Linné och Högsbo är de mest 

framträdande målpunkterna. Detta innebär ett radiellt resebehov från 158-ståket in till Centrum med 

ett antal mellanliggande, viktiga målpunkter utefter Dag Hammarskjöldsleden och dess förlängning. 

För ett framtida kollektivtrafikkoncept är det därmed viktigt, att på ett effektivt sätt kunna 

trafikförsörja dessa punkter.  

Ovan nämnda 67 procent av alla arbetsresor innebär att knappt 27 000 personer (exklusive Frölunda-

Högsbo) i nuläget har ett frekvent behov av att ta sig till Göteborg. Av dessa bor knappt 12 tusen i 

Göteborgs kommun och drygt 15 tusen i Kungsbacka kommun. Detta och fördelningen mellan 

färdslag för år 2019 framgår av Figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Fördelning av frekventa pendlare mellan Göteborgs och Kungsbacka kommun samt per trafikslag, nuläge 
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Då denna population omfattar alla som reser minst två dagar i veckan in till Göteborg innebär detta, 

att det faktiska antalet pendlare per dag är lägre. Med hänsyn till deltidsarbete, arbete hemifrån, 

tjänsteresor, vård av barn, sjukdom och ledigheter med mera, blir det faktiska resenärstalet per dag 

klart lägre än 27 000.  

En bedömning är ett dagligt bortfall på ca 25 % vilket innebär att antalet dagliga pendlare i 158-

stråkets upptagningsområde är ungefär 75 % av ovan angivna population, det vill säga ca 20 000 

resenärer fördelade på bil, kollektivtrafik samt gång och cykel. Vidare sker inte alla resor bland 

boende i stråket utefter detta, utan den andelen är ungefär 64 %. Som exempel på läckage är boende 

i stråkets södra del som far mot Kungsbacka och tar E6 eller Kungsbackapendeln därifrån in mot 

Göteborg. I nuläget färdas mindre än hälften av pendlarna från Kungsbacka kommun – både med bil 

och kollektivt – till arbetsplatser i Göteborg via 158-stråket. 

Ungefär 35-40 % av pendelresorna sker under peak-timme klockan 7 till 8 på morgonen och inom 

den mest intensiva tretimmars perioden på morgonen görs ungefär 85 % av alla resorna. Enligt dessa 

förutsättningar reser i dagsläget cirka 11 000 personer dagligen in mot Göteborg i 158-stråket under 

de mest hektiska tre timmarna, vilket beskrivs i Tabell 1 här under. 

 

Tabell 1: Dagligt resenärsunderlag i 158-stråket mot Göteborg i nuläget 

Av den totala populationen på ca 27 000 frekventa pendelresenärer gör 59 % av pendelresenärerna i 

stråket, om Frölunda-Högsbo exkluderas, resan till Göteborg och åter med bil, varav 62 % färdas via 

158-stråket. Med ett antagande om att 75 % av populationen reser varje dag och att det är 1,2 

personer i varje bil, blir det under de tre mest intensiva timmarna drygt 5200 bilar in mot Göteborg 

om morgonen och åter på eftermiddagen längs väg 158. Med en resandeandel på 40 % av totalt antal 

resor under den mest intensiva timmen blir motsvarande antal bilar under denna tid cirka 2500 i den 

nordligaste delen av stråket, där vägen är tvåfilig. Detta ska sättas i relation till att kapaciteten för 

vad ett körfält – under ideala förhållanden – maximalt klarar av ligger på ungefär 1800-1900 fordon 

per timma. 

Med ovan nämnda antaganden om 1,2 personer i varje bil, blir som nämnts antalet bilar under de tre 

mest intensiva timmarna ca 5200 bilar. Med en antagen snittlängd per bil på 4,2 meter (vilket är en 

försiktig ansats med hänsyn till bilflottans karaktär i området längs stråket) skulle dessa 5200 bilar 

teoretiskt ge upphov till en kö (stötfångare mot stötfångare) på ungefär 22 km och – med 10 meters 

avstånd mellan varje bil – en kö på 74 km. Vidare kräver dessa fordon, med en 60 procentig 

nyttjandegrad av biluppställningsplats totala area för faktiska p-rutor (resten är körvägar), drygt 10 

hektar (104 tusen kvadratmeter) mark i Storgöteborgsområdet för dagtidsparkering. Allt detta 

framgår av Tabell 2 nedan. 

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Göteborgs kommun 11 400     d v s personer som reser in till och ut fr Göteborg varje dag

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Kungsbacka kommun 15 300     

Totalt antal frekvent resande pendlare inom 158-ans upptagningsområde per dygn 26 700     

Bil Koll GC

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Gbg kommun 50% 5 700       44% 5 000              6% 700     

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Kba kommun 65% 10 000    35% 5 300              0% -       

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde,Totalt 58,8% 15 700    38,6% 10 300            2,6% 700     

Bil Koll

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Göteborgs kommun 93% 5 301       100% 5 000              100% 700     

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Kungsbacka kommun 45% 4 500       32% 1 701              -       

Total andel som färdas i 158-stråket 62% 9 801      65% 6 701              100% 700     17 202    

64%

Andel av populationen ovan som reser per dag i 158-stråket 75% 12 902  

Andel som färdas under 3-timmars peak-intervall i 158-stråket 85% 10 966  
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Tabell 2: Beräkning av kö-längd och parkeringsytbehov för in-pendlande bilar längs 158-stråket 

Utöver miljö- och trafiksäkerhetsaspekter som drivkrafter för omställning av pendling till 

kollektivtrafik, är utnyttjandet av stadsrummet också en nog så viktig faktor. Enbart bilpendling in 

längs 158-stråket ger enligt beräkningen upphov till ett ytbehov av ca 104 000 kvadratmeter för 

biluppställning i en växande stad med tilltagande markvärden som kan nyttjas mycket bättre än för 

passiva bilar. Platsutnyttjande/-effektivitet är därmed också en klart betydelsefull drivkraft för 

omställning mot mer kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken i stråket utgörs i nuläget till 100 % av busstrafik. I dagsläget är många bussar väldigt 

fulla och passerar i morgontrafik till och med förbi hållplatser i de nordligaste delarna av 158-stråket 

på sin väg mot Göteborg. Trängsel, bristande komfort och dålig restidskvot är några brister som 

framkommer i marknadsundersökningen, vilka bedöms som väsentliga hinder för en ökad 

kollektivtrafikandel. I följande avsnitt beskrivs olika transport-/trafiklösningar som bör beaktas som 

lösningar i att öka kollektivtrafikandelen på bekostnad av bil i ett attraktivt boendestråk med en 

relativt kraftig förväntad befolkningsökning. 

2.2 Utblick mot år 2040 – bedömt reseunderlag och -mönster 
 

Med en förväntad befolkningsökning mot år 2040 på cirka 1,4 procents tillväxt per år, bedöms 

populationen av frekventa resenärer – enligt kriterierna beskrivna ovan – ha vuxit från 27 000 till 

knappt 34 000 personer. För resandemönstren vid målåret 2040 har tre scenarion tagits fram som 

kommer att analyseras i det fortsatta, dessa är: 

• ”Bas”: utvecklingen som i princip följer befolkningsutveckling utan större förflyttning 

• ”Koll”: en mindre förflyttning i resandet mot det hållbara resandet.  

• ”Håll”: en större förflyttning mot det hållbara resandet. 

I Tabell 3 nedan åskådliggörs förändringarna mellan trafikslagen i respektive av de tre scenarierna. 

Bil under de tre mest intensiva timmarna

Antal som färdas i bil i 158-stråket per dag, Gbg kommun 3 379           personer

Antal som färdas i bil i 158-stråket per dag, Kba kommun 2 869           

Antal som färdas i bil i 158-stråket per dag, Totalt 6 248          (75 % av totala befolkningsunderlaget reser per dag)

Antal resande i varje bil 1,2 ger 5 207           bilar per riktning

Snittlängd bil (meter) 4,2 ger 21,9             km bilkö stötfångare mot stötfångare

Kölängd m h t avstånd bil-bil (m) 10 ger 74                km bilkö med 10 meters lucka mellan varje bil

Area-andel p-rutor inom parkering (resten körväg) 60% och

Yta för bilparkeringsplats (kvm) 12 ger 104 136      Kvadratmeter p-plats inkl körvägar
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Tabell 3: Studerade scenarier för målåret 2040 

Fördelningen av populationen frekventa resenärer mellan Göteborgs och Kungsbacka kommun samt 

trafikslagsfördelningen för de tre olika scenarierna framgår av Figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Fördelning av frekventa pendlare mellan Göteborgs och Kungsbacka kommun samt per trafikslag, år 2040 för 
respektive scenario 

Med samma fördelning avseende andel resande under de tre mest hektiska timmarna (85 %) och 

samma resenärsandel utefter 158-stråket som i nuläget, men med en antagen minskning av andelen 

resande per dag från 75 till 70 % (på grund av antaget mer hemarbete och fler utlokaliserade 

arbetsställen etc), bedöms mängden dagliga pendlingsresenärer under de tre mest intensiva 

timmarna i 158-ståket bli drygt 13 000 i bas-scenariot. Detta framgår av Tabell 4 här under. 

 

Tabell 4: Dagligt, bedömt resenärsunderlag i 158-stråket mot Göteborg år 2040, bas-scenariot 

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Göteborgs kommun 14 600    d v s personer som reser in till och ut fr Göteborg varje dag

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Kungsbacka kommun 19 200    

Totalt antal frekvent resande pendlare inom 158-ans upptagningsområde per dygn 33 800    

Bil Koll GC

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Gbg kommun 49% 7 100       45% 6 600           6% 900

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Kba kommun 66% 12 600    35% 6 700           0% 0

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde,Totalt 58% 19 700    39% 13 300        3% 900              

Bil Koll

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Göteborgs kommun 93% 6 603       100% 6 600           100% 900              

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Kungsbacka kommun 45% 5 670       32% 2 151           -                

Total andel som färdas i 168-stråket 62% 12 273    66% 8 751          100% 900              21 924    

65%

Andel av populationen ovan som reser per dag i 158-stråket 70% ger 15 347             

Andel som färdas under 3-timmars peak-intervall per dag i 158-stråket 85% ger 13 045             
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Som nämnts ovan, innebär bas-scenariot inga egentliga beteendeförändringar bland de frekventa 

resenärerna, utan det är i princip en uppräkning av nuläget med den prognosticerade 

befolkningstillväxten fram till år 2040. 

Enligt koll-scenariot förblir antalet bilresenärer i 158-stråkets upptagningsområde oförändrat år 2040 

gentemot nuläget och all resenärstillväxt tas av kollektivtrafiken, se Tabell 3 och Figur 2. Det innebär, 

jämfört med bas-scenariot, en ökning på totalt 4000 (från 13 300 till 17 300) frekventa resenärer i 

kollektivtrafiken per dag från hela upptagningsområdet. För den del av resenärerna som bor i 

Göteborgs kommun, bedöms tillväxten ske helt i 158-stråket, medan den för boende i Kungsbacka 

kommun – särskilt i 158-stråkets sydliga delar – bedöms fördelas mellan 158- och E6-stråken. Av 

tillväxten i Kungsbacka kommun på 2500 dagliga kollektivtrafiksresenärer, bedöms ca 1650 av dessa 

tillkomma i 158-stråket, se Tabell 5. 

 

Tabell 5: Dagligt, bedömt resenärsunderlag i 158-stråket mot Göteborg år 2040, koll-scenariot 

Som beskrivits ovan innebär koll-scenariot att antalet bilresenärer i 158-stråkets upptagningsområde 

förblir oförändrat år 2040 gentemot nuläget. Enligt hållbarhetsscenariot (håll-), däremot, antas 

antalet bilresenärer bli färre än i nuläget, 13 300 att jämföra med dagens 15 700 (se Tabell 1). Vad 

gäller kollektivtrafikresenärer inom Göteborgs kommun i 158-stråkets upptagningsområde ökar de 

med 200 per dag (till 8300) jämfört med koll-scenariot. I likhet med beskrivningen ovan, bedöms 

kollektivtrafiktillväxten ske helt i 158-stråket, det vill säga här föreligger – helt rimligt – inget läckage 

till E6-stråket såsom sker bland kollektivtrafikresenärer i Kungsbacka kommun enligt nedan. 

Bland de boende i Kungsbacka kommun bedöms tillväxten även i detta scenario fördelas mellan 158- 

och E6-stråken. Av tillväxten i Kungsbacka kommun på 4000 dagliga kollektivtrafiksresenärer, jämfört 

med bas-scenariot, bedöms ca ¾-delar av dessa, det vill säga ca 3000 av dessa tillkomma i 158-

stråket. Detta ger ett dagligt antal frekventa kollektivtrafikresenärer på totalt 19 000 personer i 158-

stråkets upptagningsområde, varav ca 14 700 bedöms resa i 158-stråket och resterande del i E6-

stråket. Detta framgår av Tabell 6. 

 

Tabell 6: Dagligt, bedömt resenärsunderlag i 158-stråket mot Göteborg år 2040, håll-scenariot 

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Göteborgs kommun 14 600     d v s personer som reser in till och ut fr Göteborg varje dag

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Kungsbacka kommun 19 200     

Totalt antal frekvent resande pendlare inom 158-ans upptagningsområde per dygn 33 800     

Bil Koll GC

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Gbg kommun 39% 5 700       55% 8 100           6% 876

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Kba kommun 52% 10 000    48% 9 200           0% 0

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde,Totalt 46% 15 700    51% 17 300        3% 876           

Bil Koll

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Göteborgs kommun 93% 5 301       100% 8 100           100% 876           

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Kungsbacka kommun 45% 4 500       50% 4 600           -             

Total andel som färdas i 168-stråket 62% 9 801      73% 12 700        100% 876           23 377      

69%

Andel av populationen ovan som reser per dag i 158-stråket 70% ger 16 364             

Andel som färdas under 3-timmars peak-intervall per dag i 158-stråket 85% ger 13 909             

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Göteborgs kommun 14 600     d v s personer som reser in till och ut fr Göteborg varje dag

Antal frekvent resande pendlare inom 158:an upptagningsområde per dygn, Kungsbacka kommun 19 200     

Totalt antal frekvent resande pendlare inom 158-ans upptagningsområde per dygn 33 800     

Bil Koll GC

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Gbg kommun 33% 4 800       57% 8 300           10% 1300

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde, Kba kommun 44% 8 500       56% 10 700        0% 0

Fördelning per trafikslag resande pendlare inom 158:an upptagningsområde,Totalt 39% 13 300    56% 19 000        4% 1 300          

Bil Koll

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Göteborgs kommun 93% 4 464       100% 8 300           100% 1 300           

Andel av dessa som färdas i 158:a-stråket (%), Kungsbacka kommun 45% 3 825       60% 6 420           -                

Total andel som färdas i 168-stråket 62% 8 289      77% 14 720        100% 1 300          24 310   

72%

Andel av populationen ovan som reser per dag i 158-stråket 70% ger 17 017             

Andel som färdas under 3-timmars peak-intervall per dag i 158-stråket 85% ger 14 464             
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Trafiksystemet i 158-stråket ska således kunna hantera ungefär 20 till 30 procent fler resenär år 2040 

än i dagsläget, beroende på scenario. Detta utan att några större kapacitetshöjande insatser görs i 

vägsystemet, som främjar ökad biltrafik, utan ökningen ska i huvudsak hanteras av kollektivtrafiken. 
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3. Beskrivning av primära lösningsalternativ 

För att bryta en utveckling mot alltmer tilltagande trängsel och omfattande biltrafik på 158-stråket 

samt främja överflyttning till kollektivtrafik, listas nedan ett antal primära åtgärdsalternativ. Utöver 

dessa angivna åtgärder finns troligen en rad andra/kompletterande tänkbara åtgärder, men de 

angivna ses som centrala, stegvisa lösningar i att uppnå avlastning och överflyttning i 

trafiksystemet. 

 

1. Minskat/utjämnat resandebehov (steg 1-åtgärd) 

2. Utökad busstrafik enligt dagens koncept (steg 2-4-åtgärd beroende på om fler busskörfält 

behöver byggas/införas) 

3. Nytt kapacitetsstarkt busskoncept (Metrobuss/Bus Rapid Transit), (steg 4-åtgärd) 

4. Nytt Light rail-koncept (snabb stadsbana), (steg 4-åtgärd) 

5. Kombination av konventionell buss med Metrobuss och/eller Light rail (steg 4-åtgärd) 

6. Nytt pendeltågskoncept med ny järnväg från Kungsbacka (steg 4) 

 

 

3.1 Minskat/utjämnat resandebehov 
 

Som angetts i avsnitt 2.1 ovan, är – i synnerhet på morgonen – pendlingsresandet mycket 

koncentrerat i tid och ca 40 % av alla resor sker under en peak-timme kl 07-08 på morgonen. 

Även angränsande timmar är mycket intensiva och ungefär 85 % av alla resor in mot Göteborg 

bland frekventa pendlingsresenärer sker under en tre-timmarperiod. 

 

Att fullt ut dimensionera system för en kortvarig, tydlig peak-situation är kostsamt och ger en stor 

och dyr överkapacitet under övrig tid. Under tider mitt på dagen uppstår ett slack för 

kollektivtrafiken både avseende fordon och förare, vilket måste hanteras av trafikutövaren. 

Samtidigt är trafikmängden på väg 158 mycket lägre än under morgontid. 

 

En rimlig första insats (steg 1-åtgärd) borde därmed vara en trimning/optimering av 

trafiksystemutnyttjandet, det vill säga att arbeta för minskning och utjämning av trafiken. 

Åtgärdsförslag som kommit upp i detta avseende är t ex: 

 

• Ökat arbete hemifrån 

• Förläggning av satellitkontor utanför Göteborgs storstadsområde eller inhyrning i 

kontorshotell, så att del av veckans arbete inte måste ske inne i den centrala staden. 

• Ökat tidsintervall för skolstart och dagisinlämning. 

 

Utöver ovanstående kan kostnaden för nyttjande av kapacitet i stråket differentieras för olika 

tidpunkter för att främja utjämning och eventuell minskning. Detta sker redan med 

trängselavgiften för vägtrafiken, men kostnadsskillnaderna skulle kunna ökas ytterligare. Vidare 

skulle en prisdynamik på kollektivtrafiken också kunna råda över dagen. Detta låter sig dock lättare 

göras för enkelbiljetter än för periodkort (som har ett fast pris kopplat till period och zon/-er), även 

om ett exempel är pensionärskort som endast gäller utanför pendeltrafiktopparna. Det finns också 

exempel på bonussystem för periodkortshavare, som ger bonus om man undviker pendeltopparna. 

Denna bonus kan lösas in mot pengar/tillgodohavande vid köp av nytt periodkort. 

Beträffande de ovan listade åtgärdspunkterna kan konstateras, att de knappast kan drivas – möjligen 

påverkas – av infrastrukturhållare (Trafikverket) eller kollektivtrafikutövare (Västtrafik). Snarare är 

det arbetsgivarna och kommunernas skol- och förskoleförvaltningar som har möjlighet att få 

förändringar enligt ovan till stånd som avlastar trafiksystemet, men som samtidigt kan innebära 

försvårande driftsförutsättningar och kostnadsökningar för dessa parter. 
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3.2 Utökad busstrafik enligt dagens koncept 
 

Busstrafiken i stråket från Järnbrottsmotet (Radiomotet) och söderut ner mot Särö och Kullavik 

utgörs i nuläget primärt av följande linjer: 

• Rosa Express på sträckningen Billdal–Nordstan–Gerrebacka 

• Blå Express som kör Särö–Göteborg–Gråbo 

• Buss 158 som trafikerar sträckan Skintebo–Sahlgrenska–Vasastan 

• Den nystartade linjen 180 mellan Nya Hovås och Volvo Torslanda 

Utöver ovanstående linjer går även buss 82 (Marklandsgatan–Brottkärr) delvis i stråket, men är mer 

av industribuss i en mer kapillär sträckning och troligen ingen buss som väljs för resor in mer centrala 

eller nordliga delar av Göteborg. Denna går i halvtimmestrafik. 

3.2.1 Rosa Express 
 

Rosa Express körs med 15-meters treaxliga bussar av typ CB2L, se Figur 3 nedan. Dessa har en 

maxkapacitet på 75 passagerare varav 30 stående. 

 

Figur 3: Treaxlig boggibuss typ CB2L (källa: Västtrafik) 

Rosa Express avgår från Snipen var femte minut efter klockan 06:30 fram till och med klockan 09:00.  

Efter kl 9 körs tiominuterstrafik fram till klockan 19, därefter utövas kvartstrafik liksom på tidig 

morgon före halv sju. Detta innebär att i peak-timmen och de angränsande timmarna körs 12 bussar 

varje timme. Linjekarta för Rosa och Blå Express åskådliggörs i Figur 4 nedan. 
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Figur 4: Del av linjekarta för Blå och Rosa Express (källa: Västtrafik) 

3.2.2 Blå Express 
 

Linjetrafiken utövas för Blå Express, i likhet med Rosa Express, med 15-meters bussar. Dock körs 

primärt bussar av typen LB2L, d v s bussar med två dörrar och plats för 50 sittande, se Figur 5. 

 

 
Figur 5: Treaxlig boggibuss typ LB2L (källa: Västtrafik) 

 

Ibland körs även turer med CB2L-buss enligt ovan, men kapacitetsmässigt har detta ringa eller ingen 

betydelse då båda typerna tar max 75 personer. 

I söder avgår bussarna växelvis från Kullaviks hamn respektive Särögården och Kullaviksvägen är 

första gemensamma avgångshållplats. Från denna avgår mellan klockan 07 och 08 tolv bussar. Före 

klockan 07 och efter 08 går en buss var åttonde minut fram till klockan 11, för att därefter bli 

kvartstrafik. 

3.2.3 Buss 158 
 

Linje 158 är en stadsbusslinje mellan Skintebo och Vasastan och trafikeras normalt med 18-meters 

ledbussar av typen enligt Figur 6 nedan. Dessa har snarlik sittandekapacitet som boggibussarna, men 

med en högre maxkapacitet (90 passagerare) på grund av möjlighet för fler stående. 
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Figur 6: City-ledbuss av typ CL2L (källa: Västtrafik) 

Bussavgångarna sker växelvis från Lillövägen respektive Skintebo, med Hovås Nedre som första 

gemensamma avgångshållplats. Från denna avgår bussar endast i tidsintervallet klockan 06 till 09 och 

totalt går 14 bussar. Som mest bussar går mellan klockan 07 och 08, vilket totalt är fem avgångar. 

Från klockan 14:50 till 18:20 är går trafiken endast i motsatt riktning (söderut) med samma turtäthet. 

3.2.4 Buss 180 
 

Sedan i augusti 2019 körs en ny busslinje 180 från Nya Hovås (Brottkärrsmotet) via Radiomotet och 

Marklandsgatan till Volvo Torslanda med 15 meters boggibussar av typ LB2L, se Figur 5 ovan samt 

Figur 7 nedan. 

 

Figur 7: Nya busslinjen 180 (källa: Transdev) 

Denna går från Brottkärrsmotet enbart under tidsintervallet 05:36 till 08:16 var 20:e minut. På 

eftermiddagen går trafiken åt andra hållet och då är tidsintervallet något längre (15:00-18:20), men 

avgångsfrekvensen är densamma. 

3.2.5 Matning från stråkets sydligaste delar 
 

Som framgår av beskrivningen ovan, är Snipen och Brottkärrsmotet viktiga avresepunkter mot 

Göteborg och från dessa är busstrafikförsörjningen förhållandevis god. Kollektivtrafikresenärer i 

södra delen av stråket, som vill åka med ovan nämnda bussar, är hänvisade till buss 720 som går i 

halvtimmestrafik från Kungsbacka station via Vallda trekant, Särögården till Kullaviks hamn där de 

kan byta till Blå express. Utbudet, avgångsfrekvens och resekedja är således klart sämre för de 

boende i södra delen av betraktningsområdet om de ska färdas via 158-stråket. 
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3.3 Nytt kapacitetsstarkt busskoncept (Metrobuss/Bus Rapid Transit) 
 

I föregående avsnitt har konventionell busstrafik, eller dagens busstrafikkoncept i 

Göteborgsområdet, beskrivits. Detta karaktäriseras av att busstrafiken utövas i samma infrastruktur 

som övrig vägtrafik, det vill säga där även person- och lastbilar kör. 

Metrobuss/BRT (Bus Rapid Transit) däremot, är busstrafik uppbyggd på snarlikt sätt som ett 

spårvägssystem och som generellt går i egna, dedikerade stråk. Avsikten är, att den ska vara lika 

robust som spårbunden trafik och ha en tydligt högre kapacitet än konventionell busstrafik. 

Ibland byggs BRT-system med avsikten att längre fram ersätta bussarna med spårvagnar. 

3.3.1 Definition av BRT 
 

Internationellt används ofta The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) för att 

definiera och klassificera BRT-stråk: 

”Bus Rapid Transit (BRT) är högkvalitativ bussbaserad kollektivtrafik som är snabb, bekväm och 

kostnadseffektiv med en kapacitet liknande tunnelbana (metro). Detta sker med hjälp av 

kollektivkörfält - vanligen mittförlagda, dedikerade stråk, hållplatser med en tydlig design, 

biljettvisering utanför bussen samt snabb och tät trafikering”. 

3.3.2 Karaktäristiska egenskaper hos BRT 
 

X2AB har tillsammans med Sveriges bussföretag, Trafikverket och Energimyndigheten tagit fram en 

svensk planeringsguide för ”attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT”. Denna anger följande för 

BRT: 

• Egna körfält och tydliga busstråk  

o Snabbare resa och minskad risk för förseningar p g a trängsel med övrig trafik.  

o Kollektivkörfälten kan vara fysiskt avgränsade mot övrig trafik. 

o Bör finnas platser där bussarna kan lämna körfälten om det behövs.  

• Korsningsåtgärder i form av signalprioritering och förbud för övrig trafik att svänga över 

busskörfälten. 

• Ombordstigning i plattformsnivå 

o God tillgänglighet för personer med rullstol, barnvagn etc.  

o Snabbare och enklare ombordstigning.  

• Tydlig egen identitet 

o Speciell design på hållplatser, bussar och informationsmaterial. 

o Underlättar för resenärerna och för andra trafikanter att känna igen stråken och 

tydliggör kollektivtrafiken i stadsrummet. 

 

Typiska åtgärder som görs för att göra BRT-trafiken mer attraktiv: 

• Egna körfält (busskörfält) 

o Högre och jämnare hastighet, ökad komfort, kortare restid 

o God framkomlighet jämfört med egen bil 
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• Bussgata eller egen bana 

o Fysiskt avskild från övrig trafik 

o Högre hastighet 

o Kan dela utrymme med spårväg 

En satsning på att införa ett BRT-stråk kan vara ett lämpligt sätt att introducera eldrivna bussar. Nya 

fordon, och eventuellt även kontaktledning, bidrar till att ge BRT-stråket en egen identitet. Även om 

resenärerna väljer bussen på grund av den höga turtätheten, framkomligheten och pålitligheten så 

kan en satsning på eldrift förstärka den positiva bilden av kollektivtrafiken. 

3.3.3 Exempel på BRT 
 

Nedan beskrivs kortfattat några exempel på BRT. 

 

Linje 22 i Rio de Janeiro är en BRT-linje med den högsta standardklassen. Förutom snabb och 

tät busstrafik karakteriseras den av hållplatser som har hög kapacitet och mer liknar stationer än 

vanliga busshållplatser. 

 

 
Figur 8: Linje 22 i Rio de Janeiro 

 

I Malmö rullar BRT-bussar i Linje 5 – Malmöexpressen, se Figur 9 nedan. 
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Figur 9: BRT i Sverige, Linje 5 MalmöExpressen (källa: Van Hool) 

MalmöExpressen körs mellan Västra hamnen och Stenkällan via centrum och Rosengård med 24-

meters dubbelledade bussar av typen Van Hool Exqui.City. Sträckan är 8,3 kilometer, omfattar 19 

stopp och enligt tidtabell tar turen lite drygt 30 minuter. Det innebär en hållplats ungefär var 400:e 

meter och ger en snitthastighet på ca 16 km/h, vilket knappast kan betecknas som ”Express” eller 

”Rapid”. 

 

 

Figur 10: Inredning i MalmöExpressens Van Hool Exqui.City-bussar (källa: Van Hool) 
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Dessa har plats för drygt 40 sittande och cirka 80-90 stående passagerare, det vill säga en total 

kapacitet på ungefär 130 personer om bussen är riktigt fullbelagd. Nedan en schematisk bild över 

bussens layout. 

 

Figur 11: MalmöExpressen - översiktlig layout (källa: Van Hool) 

 

Denna bussmodells exakta specifikation med avseende på max antal passagerare tycks skilja sig 

mellan olika upplägg och nationella marknader. Som exempel har samma 24-meters bussmodell 

körts i ett BRT-liknande upplägg, som de kallar tram bus, mellan Bryssels flygplats (Zaventem) och 

Bryssel Expo sedan i september 2019 av kollektivtrafikoperatören De Lijn. Kapacitetsspecifikationen 

för bussarna i denna trafik är totalt 137 passagerare, varav 51 sittande och 56 stående, se Figur 12 

nedan. 

 

 

Figur 12: BRT/tram bus i De Lijn:s regi i Bryssel (källa: https://www.sustainable-bus.com) 

 

Seattle har ett BRT-koncept med dubbeldäckade boggibussar, se Figur 13 nedan. 
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Figur 13: BRT-koncept med dubbeldäckare i Seattle 

Dubbeldäckarbussarna har kapacitet för 77 sittande passagerare och 20 stående på nedre planet. De 

är utrustade med cykelhållare i fronten, vilket kan vara en bra lösning för att främja kollektivresande 

utan att bilen brukas från hemmet till pendelparkering. Jämfört med en dubbelledad BRT-buss såsom 

MalmöExpressen ovan – vilken har fyra in-/utgångar – är passagerarantalet per dörrpassage i bussen 

högre i dubbeldäckaralternativet. Något som kan fordra något längre stopp för av- och påstigning än 

enplans ledbussar. En faktor som är viktig att ha med i beaktande vid eventuellt införande av 

dubbeldäckade Metrobussar i Göteborgsområdet, se Figur 14 nedan. 

 

Figur 14: Visionsbild Metrobuss/BRT (källa: Målbild Koll2035) 
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3.3.4 Trafikerings- och dimensioneringsförutsättningar Metrobuss/BRT 

 

Generellt tycks enplansbussar, ofta ledade och med en längd på minst 18 och ibland 24 meter, vara 

dominerande bland BRT-lösningar. Hur stor och mycket kapacitet en buss kan uppnå är en central 

fråga, speciellt då parallellt pågående ÅVS för Metrobuss har Metrobussar med kapacitet för 200 

resenärer som utgångspunkt. Någon färdig/definierad modell för dessa bussar finns dock inte 

framme i skrivande stund. 

Som en utblick och ett exempel rörande denna fråga om stora bussar, byggde Neoplan Bus GmbH 

under åren 1975-82 modellen Neoplan Jumbocruiser, vilket var en dubbeldäckad, enkelledad buss. 

Denna var 18 meter lång och 4 meter hög med kapacitet för 170 passagerare, dock ej i bruk som BRT-

buss, se Figur 15. 

 

Figur 15: Neoplan Jumbocruiser dubbeldäckad enkelledbuss 

Generellt anges relativt höga passagerarkapacitetstal för BRT vilket fordrar att relativt många reser 

stående. De flesta implementerade BRT-lösningar går i linjesträckningar som till stor del är inom 

storstadsområden (t ex MalmöExpressen) och många resenärer färdas bara en kortare del av 

sträckan, varför det finns en acceptans för att stå under färden. Om en Metrobuss-/BRT-linje 

däremot börjar i Snipen, Vallda trekant eller rent av i Kungsbacka är det diskutabelt om någon ska 

behöva stå före Radiomotet. Ett av BRT-konceptets kärnvärden är hög medelhastighet och det 

fordrar dels glesa stopp och dels hög hastighet mellan dessa. 

I början av år 2014 höjdes max tillåten hastighet för bussar enligt den andra kategorin i Tabell 7 

nedan till 100 km/h. 

 

Tabell 7: Transportstyrelsens Hastighetstablå per 2014-05-23 
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För att få färdas så fort krävs således sittplats och säkerhetsbälte till alla. Redan på dagens 

Expressbussar som körs av Västtrafik, t ex Svart och Rosa, ska bälte tas på under färd. Även om 

hastigheten skulle begränsas till den första kategorin, d v s 90 km/h, är det en hög hastighet att 

färdas stående och obältad i en buss som far fram i ett eget stråk parallellt med väg 158. Vidare bör 

förutsättningarna för exempelvis dubbelledad buss i 90 km/h klarläggas kör- och säkerhetsmässigt.  

Lagen som idag gäller är alltså: 

• I Sverige har vi lag på att alla över tre år som åker buss ska använda bälte, om det finns. 

• Passagerare ska informeras om skyldigheten att använda bälte. 

• Det är förarens ansvar att se till att passagerare som är under 15 år använder bälte. 

• I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i 

förordningen (1970:340) om skolskjutsning. Till sidan om skolskjuts. 

• Högsta tillåtna hastighet för bussar i Sverige är 100 km/tim, under förutsättning att samtliga i 

bussen har tillgång till en plats med bälte, annars är högsta tillåtna hastighet 90 km/tim. I 

övrigt gäller vägens hastighetsgräns. Alla bussar ska vara utrustade med 

hastighetsregulatorer som förhindrar bussen att köra fortare än 100 km/tim. 

• Alla bussar som tillverkats efter den första januari 2004 ska vara utrustade med bälte på alla 

platser, undantaget är bussar som tillverkats för tätortstrafik. 

NTF företräder mer långtgående regelverk rörande bältesanvändning: 

• Fler människor ska inte få färdas i landsvägs- och stadsbussar än det finns sittplatser med 

bälten. 

• Stående passagerare ska inte tillåtas i landsvägs- eller tätortsbussar som kör över 50 km/tim 

Transportstyrelsen har under 2018, på regeringens uppdrag, utrett användningen av bälte i buss och 

vad som kan få fler att använda bälte när de åker buss.  En aspekt som tas upp är, att på samma 

sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara bältad urholkar 

passagerarnas acceptans för bälteskrav. Transportstyrelsen verkar därför för en översyn av reglerna i 

samråd med bussbranschen. Ett förslag från utredningen är, att upphandlande part i avtalen med 

bussbranschen tydligare prioriterar att alla passagerare ska ha sittplats med bälte på busslinjer där 

högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller högre samtidigt som bussar med stående passagerare 

får köra max 70 km/timmen. 

I likhet med nuvarande busskoncept, beskrivet i avsnitt 3.2, är andelen stående resenärer och 

hastighet under färd således en mycket central fråga för dimensioneringen av busstrafiken och 

restiderna. Om Metrobuss/BRT skall uppfattas som attraktivt och möjliggöra överflyttning från 

biltrafiken är det tveksamt om någon vill eller bör vara en av t ex 70-80 stående resenärer från 

exempelvis Nya Hovås eller Askim, via Radiomotet till destination längs BRT-ringleden bestående av 

Söder-/Västerleden/E6 runt staden, se Figur 16 nedan. 
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Figur 16: Plan för linjenät Metrobuss (Målbild Koll2035) 

Metrobussens attraktivitet och hur konceptet möjliggör överflyttning från bil är till del avhängigt hur 

stor andel av resenärerna som behöver vara stående och under hur stor del av resan de behöver stå. 

Utöver denna fråga är även restid och resekedjan (antal nödvändiga byten) av stor betydelse för 

konceptets attraktivitet. En mycket stor del av resenärerna från 158-stråket har Högsbo/Frölunda, 

Sahlgrenska/Linnestaden samt centrum som målpunkt, det vill säga resandet går längs en rak axel 

från Järnbrott in mot Centralen-området. Metrobuss innebär därmed antingen behov av byte vid 

Järnbrott, alternativt färd runt om staden. Det innebär att vinsten med en högre snitthastighet med 

Metrobuss riskerar att gå – helt eller till stor del – förlorad på grund av tydligt längre resväg än 

dagens primära färdväg via Dag Hammarskjöldsleden. För att vara ett konkurrenskraftigt och 

attraktivt resealternativ under lång tid framöver borde Metrobuss leverera tydligt snabbare restider 

än vad dagens konventionella busskoncept gör. 

BRT/Metrobuss beskrivs ofta i termer av att turtätheten ska var så hög, att i princip direkt efter en 

BRT-avgång ska en ny anlända till hållplatsen/stationen analogt med hur det fungerar i ett 

tunnelbanesystem (Metro). Om detta ska vara möjligt måste av- och påstigning vid 

hållplatserna/BRT-stationerna vara effektiva och snabba. Dessa processer snabbas inte upp av att 

många stående är i vägen för sittande resenär som önskar stiga av eller för andra stående resenärer 

längre in i bussarna, längre från utgång.  
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Detta talar mer för 24-meters dubbelledade bussar likt MalmöExpressen med fyra dörrar, än för 

dubbeldäckare med färre dörrar i förhållande till resenärskapaciteten. Enligt beskrivningen ovan, har 

en 24-meters dubbelledad BRT-buss ungefär samma antal sittplatser som en 15 meters boggibuss, 

men betydligt rymligare allmänutrymmen för stående. En försiktig dimensioneringsansats bör 

därmed kunna vara 50 sittande resenärer och en acceptabel mängd stående som är lika många, det 

vill säga totalt 100 resenärer ombord. Dock med tillägget, att maxhastigheten då troligen inte 

kommer att kunna vara högre än 70 km/h.  

Denna dimensionering är antagen med hänsyn till: 

• Fysiskt utrymme per stående resenär 

• Någorlunda hinderfri av- och påstigning med hänsyn till kvar-/ombordvarande stående 

passagerare. 

• Upplevd attraktivitet och kvalitet för att kunna attrahera pendlare från bilkörning, d v s 

främja överflyttning. 

 

Som nämnts ovan, är arbetshypotesen för ÅVS-arbetet med Metrobuss fordon som har 

kapacitet för 200 passagerare. Utifrån beskrivningarna ovan kan slutsatsen dras, att det blir 

fråga om långa och/eller höga fordon. Andelen stående respektive sittande passagerare är 

också oklar, men med hänsyn till hastighets- och bältesregler är det klart att föredra 

många/alla sittande. En försiktig bedömning är, att en enplansbuss (vilket är att föredra ur i- 

och urstigningstidshänseende) skulle med merparten/alla sittande ombord behöva vara 

uppåt 40-50 meter lång och flerledad, alternativt skulle det vara frågan om bussar i 

platooning1. 

 

 

  

                                                           
1 Körning i mycket tätt sammanhållen kö, där de följande fordonet/fordonen är trådlöst uppkopplade mot det första 
fordonet och helt följer dess manövrer och hastighetsförändringar 
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3.4 Nytt Light rail-koncept (snabb stadsbana) 
 

Det finns ingen entydig definition av Light rail, utan termen tenderar att användas lite olika av olika 

trafikhuvudmän runt om i världen. Begreppet snabbspårväg används relativt frekvent och är 

förmodligen en lämplig benämning. Detta då trafiken generellt utförs med spårvagnar eller 

spårvagnslika fordon med kortare längd och mindre hjul samt instegshöjd än vad som gäller för 

tunnelbane- eller pendeltåg. Ett annat begrepp som förekommer är förortsbana. I dokumentet 

Målbild Koll2035 av VGR, Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Partille kommun används begreppet 

stadsbana för denna typ av spårväg. 

Light rail kan sägas ha större likheter trafikmässigt med järnväg än med spårväg och den 

kännetecknas av följande egenskaper jämfört med spårväg: 

• Egen bana separerad från annan trafik. 

• Högre medelhastighet och inga konflikter med andra trafikslag. 

• Har likheter med järnväg, men det är lägre hastigheter och tätare mellan stationerna än för 

tunnelbane-/pendeltågsupplägg. 

• Fordonen kan ha starkare motorer och bättre komfort, på grund av att längre sträckor 

trafikeras. 

• Signal-/trafikledningssystem kan behövas, eftersom hastigheten i en del fall är högre än 70 

km/h. 

Light rail (LRT) är således en spårväg som liknar järnväg. Spårvägen går på egen banvall och är fysiskt 

avskild mot övrig trafik. Banvallen är ibland inhägnad, men det är även möjligt att avgränsa 

spårområdet med andra typer av fysiska eller visuella avgränsningar. Korsningar utförs som 

plankorsningar, med signaler eller bomanläggningar. Spårområdet kan ha makadam, gräs eller någon 

annan form av ytbeläggning.  

3.4.1 Spårvagn 
 

Light rail ska inte förväxlas med spårvagnstrafik. Spårväg för spårvagnstrafik kan ha flera olika 

utformningar i gaturummet. Den kan gå på egen bana – det vill säga på ett underlag som inte medger 

trafik med icke rälsbundna fordon, i kollektivkörfält som kan delas med bussar eller så kan de gå i 

samma körfält som övrig trafik.   

Spårvagnsstråk saknar vanligen signalsäkerhetssystem och föraren måste anpassa hastighet och 

körsätt till sikt/visuella förhållanden, vilket begränsar hastigheten till högst 70 km/timme. 

Hastigheten anpassas efter rådande trafikförhållanden.  

Precis som för Light rail kan spårvagnens spårområde ha gräsunderlag, ballast eller vara hårdgjort. 

Spårområdet är tydligt avgränsat mot övrig trafik, men det är inte inhägnat.  

Med egen bana har endast spårvagnar tillgång till utrymmet men korsande biltrafik förekommer. En 

specialvariant av egen bana är kollektivtrafikgator där övrig trafik inte förekommer. Ett exempel på 

spårvagn med eget spårområde är från Skånegatan i Göteborg, se Figur 17 nedan. 
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Figur 17: Spårvagn längs Skånegatan i Göteborg med eget spårområde 

 

Spårområdet längs Skånegatan är tydligt avgränsat mot övrig trafik, men det är inte inhägnat. 

Däremot finns ett båg-staket längs östra sidan av spårområdet för att förhindra fotgängares 

spårpassage.  Med egen bana har endast spårvagnar tillgång till utrymmet men korsande biltrafik 

förekommer. 

3.4.2 Exempel på Light rail 
 

I Docklands i östra Londons gamla hamnområde löper Docklands Light Railway eller DLR. Detta är 

ett förarlöst högbanesystem med egna spår och fordon. Det är inte sammankopplat med Londons 

tunnelbana, men har ett antal bytesstationer på flera platser, där resandeutbyte kan ske med 

tunnelbanan. DLR delar också biljettsystem med tunnelbanan. Docklands Light rail är 31 km långt 

och har 40 stationer utefter sträckningen. 

 

 
Figur 18: Docklands Light rail-system i östra London 
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I Seattle finns Link Light rail, som opereras av Sound Transit och löper från University of Washington 

via Seattle ut till Seattle-Tacoma International Airport och Angel Lake. En sträcka på 32 kilometer 

med 16 stationer, vilket innebär en station varannan kilometer, se Figur 19 nedan. 

 

 

 

Figur 19: Linjekarta för Seattles Link Light rail (källa: SoundTransit) 

Restiden hela sträckan från start- till slutstation tar enligt tidtabell 48 minuter. Det innebär en 

snitthastighet för denna Light rail-trafik på ca 40 km/h. Trafiken körs med multipelkopplade 

spårfordon, oftast två men ibland tre, som vardera tar knappt 200 passagerare, se nedan. 
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Figur 20: Multipelkopplade spårfordon på Seattles Light rail-bana (källa: SoundTransit) 

 

I Stockholm finns två sammankopplade Light rail system: Tvärbanan och Nockebybanan, se 

linjekarta (Figur 21 nedan). 

 
Figur 21: Linjekarta för Nockeby- och Tvärbanan i Stockholm (källa: SL) 

Tvärbanan benämns också som snabbspårväg och vagnarna som trafikerar den måste vara utrustade 

med ATC. Sträckningen mellan Solna Station och Sickla är 19 kilometer lång och har 26 hållplatser. 

Restiden enligt tidtabell är 53 minuter, vilket ger en snitthastighet på ca 22 km/h.  
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Den går delvis på egen banvall och delvis i gatumiljö. På Tvärbanan körs ofta trafiken med 

multipelkopplade spårfordon, se Figur 22 . 

 

 

Figur 22: Multipelkopplade spårfordon i egen korridor längs Hammarby allé i Stockholm. 

Nockebybanans sträckning mellan Alvik och Nockeby är 5,7 km lång och omfattar 10 hållplatser. 

Resan hela stråket tar enligt tidtabell 14 minuter och innebär att medelhastigheten är ca 24 km/h. 

Med hänsyn till faktisk snitthastighet på de båda banorna – och sträckningarna inom 

storstadsområdet – vore det möjligen rimligt att benämna dem stadsspårväg i stället för Light 

rail/snabbspårväg. 

Trafiken på de båda banorna körs primärt med spårfordon som av SL benämns A32 (Bombardiers 

modell Flexity Swift). Dessa är 29,7 meter långa, har en största tillåtna hastighet på 80 km/h och 

rymmer 211 passagerare, varav 78 sittande. Som nämnts och som framgår av bilden ovan körs dessa 

ofta multipelkopplade på Tvärbanan, vilket ger ett ca 60 meter långt spårfordonståg. 

Det kanske bästa svenska exemplet på snabbspårväg/Light rail är trafiken som utgörs av linjerna 4,8 

och 9 på delsträckan från Gamlestads Torg ut till Angered Centrum. Jämfört med Tvärbanan i 

Stockholm kan denna delsträcka tydligt definieras som en snabbspårväg. Sträckan är 8,5 kilometer 

och spårtrafiken gör fyra stopp (inklusive Gamlestads Torg), vilket i snitt ger ett stationsavstånd på ca 

2 kilometer. Enligt tidtabell tar restiden 12 minuter, vilket ger medelhastigheten 42 km/h. 

Trafiken utövas för närvarande med spårfordon av modellerna M31 och M32. 

M31 har en längd på 30,6 meter och tar max 81 sittande samt 109 stående, totalt 190 passagerare. 

Denna har en lågbyggd sektion i mitten, se Figur 23 nedan. 
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Figur 23: Spårvagn modell M31 

Den nyaste spårvagnsmodellen i Göteborg, M32, är sammansatt av enbart lågbyggda sektioner, 

totalt fem stycken. Dess längd är 29,5 meter och dess maximala resenärskapacitet är 87 sittande och 

104 stående, sammanlagt 191 passagerare. 

 

 
Figur 24: Spårvagn modell M32 

Ingen av dessa två modeller är idag förberedd för multipelkoppling likt SL:s vagnar modell A32, som 

beskrivits ovan. 

Utöver de ovan nämnda, befintliga modellerna är spårvagnsmodellen M33 på väg att tas i bruk av 

Göteborgs spårvägar. De är baserad på plattformen Flexity från Bombardier, se Figur 25 nedan. 
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Figur 25: Kommande spårvagnsmodell M33 (källa: Göteborgs Spårvägar) 

Genomförd upphandling omfattade 40 spårvagnar, varav 30 en-riktningsvagnar och tio två-

riktningsvagnar. Den förstnämnda har kapacitet för 75 sittande (fasta säten) och 155 stående 

resenärer. Två-riktningsvagnen har 62 fasta säten. Den första vagnen har levererats i december 2019 

och den ska testas och köras i linjetrafik på prov innan slutligt godkännande.  

Utöver grundbeställningen om 40 vagnar ger upphandlingen möjlighet att förvärva ytterligare 60 

vagnar, varav upp till 40 stycken 45 meter långa en-riktningsvagnar. Detta ska jämföras med de 

längsta vagnarna i nuvarande trafik, vilka är cirka 31 meter långa enligt ovan (M31). För att kunna 

köra de längre vagnarna krävs dock ombyggnader och anpassningar av bland annat hållplatser, 

depåer och ljussignaler i korsningar. 

 

3.5 Kombination av konventionell buss med Metrobuss eller Light rail 
 

Som beskrivits i avsnittet 3.4.2 ovan om Light rail, är snitthastigheten för den troligen mest 

jämförbara stäckningen, Angered centrum till Gamlestads torg, med hållplatser ungefär varannan 

kilometer cirka 42 km/h. En eventuell ny linje i kollektivtrafikreservatet utefter väg 158 skulle 

möjligen kunna byggas så att en något högre snitthastighet kan uppnås. Dock föreligger en trade-off 

mellan snitthastighet och hållplatstäthet och blir det för glest mellan hållplatserna minskar 

tillgängligheten och troligen då även resenärsunderlaget. 
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3.5.1 Upplägg av kombinationstrafiklösning 

 

En tänkbar lösning är att kombinera en mer storskalig kollektivtrafiklösning i den nordliga delen av 

stråket med konventionell busstrafik i de sydliga delarna. Ett rimligt alternativ skulle kunna vara, att 

start-/slutpunkten för en mer kapacitetsstark BRT- eller Light rail-sträckning förlades till Nya Hovås. 

Detta då restiden därifrån in till centrala staden skulle bli mer rimlig och attraktiv. Därtill är det längs 

sträckan ner till Nya Hovås bebyggelse på båda sidor om 158-stråket och klart lägre avstånd från 

bebyggelsetyngdpunkten till stråket än vad situationen i nuläget är från Skintebo och söderut, där 

det i princip inte är någon bebyggelse alls idag längs den östra/norra sidan av väg 158. I takt med 

tilltagande exploatering i områdena söder om Nya Hovås, bland annat Gatersered, skulle start-

/slutpunkten kunna förflyttas ytterligare söderut till exempelvis Bolsheden/Lindåsmotet. Mycket 

längre söderut än så är förmodligen inte rimligt att förlägga start-/slutpunkten på BRT-/Light rail-

stråk med hänsyn till ökande restid och komfortnivån ombord. 

Söder om Nya Hovås skulle då ett antal expresslinjer med konventionella bussar kunna utgå från 

olika startpunkter lite vid sidan av 158:an (som idag) för att inte öka avståndet från boenden till 

kollektivtrafiken. Exempel skulle kunna vara från Kungsbacka eller Vallda, Särö, Kullavik och Billdal 

och gå via ett fåtal hållplatser ut till 158:an för färd mot Göteborg.  

Längs denna skulle stopp förslags-vis göras vid Nya Hovås för utbyte med BRT/Light rail och därefter 

inte förrän vid Radiomotet. Detta för att hålla ner restiden även för de med sydligare startpunkter.  

På detta sätt skulle resenärer från stråkets sydligast del slippa att, som idag, åka med buss 720 från 

Kungsbacka station via Vallda trekant, Särögården till Kullaviks hamn där de måste byta till Blå 

express för vidare färd norrut. En bedömning är därmed, att en bättre restidskvot på detta sätt skulle 

kunna åstadkommas för fler utefter stråket och skillnaderna mellan norra och södra delen reduceras. 
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3.6 Nytt pendeltågskoncept med ny järnväg från Kungsbacka 
 

I dagsläget körs pendeltågstrafik på de tre dubbelspåriga stråken in till Göteborgs centralstation: 

• På Västra Stambanan från Alingsås 

• Från Kungsbacka in till Göteborg C på Västkustbanan 

• Utefter Norge-Vänerbanan från Älvängen 

Utöver pendeltågstrafiken, utgörs persontrafiken på dessa stråk även av regiontåg och fjärrtåg. 

Därtill kommer godstågstrafiken, vilken är särskilt intensiv på Västra stambanan. 

Längs övriga till Göteborg inkommande järnvägsstråk, vilka är enkelspåriga, körs ingen 

pendeltågstrafik, men däremot något glesare regiontågstrafik och parallell busstrafik, vilken beskrivs 

längre ner. 

Pendeltågstrafiken körs på alla tre stråken med så kallade X61-tåg (Alstoms tågmodell De Coradia 

Nordic), se Figur 26 nedan. 

 

Figur 26: X61-tåg som går i Västtrafiks pendeltågstrafik 

Dessa består av fyra vagnar och är 74 meter långa. De 22 tågset som Västtrafik har är försedda med 

sju dörrpar och har 194 ordinarie sittplatser samt 33 fällsäten, vilket ger en total platskapacitet för 

227 sittande resenärer. Därtill kommer eventuella stående passagerare. Tågen kan multipelkopplas 

för högre resandekapacitet per avgång. De körs på pendelsträckorna i upp till 160 km/h. 

3.6.1 Nuvarande pendeltågstrafik 
 

Alingsåspendeln 

Alingsåspendeln kör mellan klockan 06:10 och 07:10 tågen i ungefärlig kvartstrafik från Alingsås, 

därefter går de ungefär en gång i halvtimmen. Även före klockan 06:00 (från kl 04:40) går de i 

halvtimmestrafik. Dock körs mitt emellan halvtimmesavgångarna från Alingsås i spannet 07:10-08:05 

två extra tågavgångar, men dessa startar i Floda. 
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Den 45 kilometer långa sträckan till Göteborgs centralstation tar 40 minuter enligt tidtabell. Detta ger 

en snitthastighet på 68 km/h. Längs sträckan gör pendeltågen elva stopp (inklusive Göteborgs 

central), vilket innebär cirka en station var fjärde kilometer.  

Till ett förstadsläge som Partille station – en sträcka på 36 kilometer från Alingsås – tar resan 30 

minuter och nio stopp görs. Detta ger samma stationsintervall, men en högre snitthastighet på 72 

km/h. Den sista biten in mot Göteborgs central går – inte oväntat på grund av ofta förekommande 

tågträngsel – långsammare. 

Kungsbackapendeln 

Kungsbackapendeln avgår från Kungsbacka fr o m 05:19 fram till strax efter kl 09 varje kvart, därefter 

löper tågen i halvtimmestrafik. 

Resan från Kungsbacka station till Göteborgs central är 28 kilometer och sju stopp görs längs 

sträckan. Detta tar 26 minuter och ger en medelhastighet på 65 km/h och ett stationsintervall på 4 

kilometer. Precis som för Alingsåspendeln ovan, är sista sträckan in mot Göteborgs central långsam 

och om istället Mölndals station beaktas, blir snitthastigheten 84 km/h och medelstationsavståndet 

4,2 kilometer. 

Alependeln 

Från Älvängen går Alependeln i kvartstrafik från 06-tiden till klockan 09, därefter övergår den till att 

gå en gång i halvtimmen. Restiden de 31 kilometrarna från Älvängen till Göteborg C är 27 minuter 

med sex stopp. Detta ger en snitthastighet på 69 km/h och ett stopp ungefär var femte kilometer. 

Motsvarande för färden till förstadsläget Gamlestadens station (28 km) med fem stopp är 82 km/h 

och ett stopp per 5,5 km. 

3.6.2 Trafik på övriga järnvägsstråk 
 

Som nämnts ovan, körs ingen pendeltågstrafik på de enkelspåriga Kust till kustbanan och 

Bohusbanan, men däremot något glesare regiontågstrafik parallellt med busstrafik. 

Regiontågstrafiken körs dels med Reginatåg (motorvagnståg) byggda av Bombardier under 2000-

2013, vilka finns i två- eller tre-vagnars utförande. Västtrafik har tåg av modellerna X50, X52 och X53, 

se exempel nedan. 

 

Figur 27: Västtrafik X50-tåg (Regina), tre-vagnars utförande 
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Regiontågstrafiken runt Göteborg körs även med motorvagnståg av X10-generationen. Dessa togs 

fram under 1980-talet, men har moderniserats under 1990-talet med ny inredning och Västtrafik har 

tåg av modellerna X10, X11, X12 och X14. Dessa är i två-vagnars utförande och är 50 meter långa, se 

Figur 28 nedan. 

 

Figur 28: Västtrafik regiontåg X11 

Kust till kustbanan 

På Kust till kustbanan från Borås körs ett regiontåg via Mölnlycke mot Göteborg vid 07-tiden och ett 

strax efter klockan 08. Restiden med tåg är cirka 70 minuter. I övrigt är det busslinjerna 100 och 101 

från Borås C till Åkareplatsen som gäller för pendlare. Dessa går mycket frekvent, minst var tionde 

minut, och restiden är cirka en timma. 

Beträffande Mölnlycke går Grön Express från Mölnlycketerminalen till Korsvägen (restid en dryg 

kvart) och Hjalmar Brantingsplatsen i tiominuterstrafik från klockan 05. Utöver Grön Express, går 

buss 601 från Mölnlycketerminalen till Heden via Korsvägen i halvtimmestrafik mellan klockan 06 och 

9:30. Till Heden tar resan från Mölnlycketerminalen cirka 20 minuter. 

Bohusbanan 

Från Strömstad/Uddevalla via Stenungsund och Ytterby går regiontåg på Bohusbanan till Göteborg C. 

Från Ytterby station går de exakt klockan hel och halv mellan klockan 06 och 09, det vill säga i 

halvtimmestrafik, med undantag för en ytterligare avgång klockan 07:16. Efter klockan 09 övergår 

trafiken till ett tåg i timmen. Restiden från Stenungsund är 41 minuter och från Ytterby 20 minuter. 

Utöver tågen går busstrafik från såväl Stenungsund som Ytterby mot Göteborg. Den parallella 

busstrafiken från Stenungsund är relativt omfattande då Stenungsund Express buss går i 

tiominuterstrafik mellan klockan 06:30 och 08:30, därefter glesare. 

Restid in till Nils Ericson Terminalen är 56 minuter. Från Ytterby Vägskäl har Marstrand Express tre 

avgångar i tidsspannet 06:15 till 07:20. Restiden är 27 minuter till Nils Ericson Terminalen. 
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4. Demografiska förutsättningar utefter pendelstråk 

Då föreliggande studie behandlar hela spektret av kollektivtrafiklösningar, från konventionell 

busstrafik upp till eventuell pendeltågstrafikering, är det intressant att jämföra storleken på det 

demografiska underlaget för pendling utmed 158-stråket med andra befintliga, i Göteborgsområdet, 

centrala och starka pendelstråk, det vill säga från Alingsås och från Ale/Älvängen. Det finns andra 

starka pendlingsstråk än dessa som är intressanta, men då alla kollektivtrafikalternativ upp till och 

med järnväg ska värderas i denna studie, är det rimligt att jämföra med stråk av sådan dignitet att de 

har järnväg. Stråket Kungsbacka – Göteborg via Västkustbanan hanteras i angränsande ÅVS för E6-

stråket. Denna jämförelse blir, på grund av brist på detaljerad information om exakta resmönster, 

enbart indikativ. 

För 158-stråket har, inom ramen för pågående ÅVS, genomförts en marknadsstudie rörande resvanor 

för boende i stråket. Motsvarande data/information finns inte tillgänglig för befintliga, pendelstarka 

stråk där det körs pendeltågstrafik och ingen, eller ringa, parallell busstrafik. Av denna anledning har 

SCB-statistik för aktuella kommuners befolkning inhämtats och bearbetats. Statistiken anger boende 

i tätortsområden i respektive kommun. I tabellerna nedan har endast ett demografiskt brutto-

underlag för områden med rimlig pendeltågspotential med avseende på avstånd och infrastrukturell 

koppling inkluderats. Detta torde bli rimligt jämförbart då korridoren för kollektiv-trafiklösning – 

oavsett vilken nivå – i 158-stråket ligger så tätt an till befintlig vägsträckning i allt väsentligt. 

Angiven bruttobefolkning är på inget sätt ett faktiskt underlag för kollektivresandet. Då ungefär 57 % 

av Sveriges befolkning är i arbetsför ålder (enligt Ekonomifakta), det vill säga mellan 20 och 64 år, ska 

bruttobefolkningstalet reduceras motsvarande för att fånga potentiella volymer arbets- och 

studiependlare. Vidare är det långt ifrån alla i den arbetsföra befolkningen i respektive område som 

studerar eller arbetar i Storgöteborg och därmed behöver pendla in mot Göteborg centrum. Skillnad i 

åldersstruktur och inpendlingsgrad mot Göteborg längs respektive stråk är mycket svårt att definiera 

och en ansats skulle kunna vara, att dessa inte skiljer sig nämnvärt åt mellan de olika stråkens 

upptagningsområden. Därmed skulle, för jämförbarhet med övriga stråk, bruttobefolkning kunna 

vara ett rimligt bra underlag som indikation.  

Alingsås – Göteborg (Alingsåspendeln) 

För Alingsåspendeln har totala befolkningsmängder i tätortsområden bedömda som potentiellt 

underlag för pendeltågsresande i Alingsås och Lerums kommuner ställts samman i Tabell 8 på nästa 

sida. 
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Tabell 8: Bedömt demografiskt bruttounderlag för resande med Alingsåspendeln (källa: SCB) 

 

Områden i Lerums kommun som eliminerats från ovan angivna bruttobefolkning på grund av låg 

bedömd potential beroende på avstånd och koppling till Västra stambanan är Björboholm, Sjövik, 

Slätthult och Ytterstad. Motsvarande borträknade områden i Alingsås kommun är Gräfsnäs, Magra, 

Sollebrunn och Stora Mellby. 

Alingsåspendeln stannar på sin väg in mot Göteborg vid stationerna i Jonsered, Partille och Sävenäs 

varför även delar av Partille kommuns befolkningsunderlag utgör en bruttopotential, se Tabell 9 

nedan. 

 

 
Tabell 9: Befolkningsfördelning i Partille kommun (källa: Partille kommun) 

Som en mycket grov skattning skulle därmed en bruttobefolkning på drygt 78 000 personer kunna 

skattas som potentiellt underlag för Alingsåspendeln. 

  

Länsnamn Kommunkod Kommunnamn Tätortskod

Preliminär 

tätortsbeteckning

Folkmängd 

2018-12-31

Befolknings-

täthet 2018, 

antal 

invånare/km2

Västra Götalands län 1441 Lerum T4836 Gråbo 6 485 1 164

Västra Götalands län 1441 Lerum T4920 Lerum 27 959 1 121

Västra Götalands län 1441 Lerum T5072 Tollered 893 1 198

Västra Götalands län 1441 Lerum T5176 Öxeryd 625 564

Västra Götalands län 1489 Alingsås T4700 Alingsås 27 266 1 934

Västra Götalands län 1489 Alingsås T4634 Färgens östra strand 286 208

Västra Götalands län 1489 Alingsås T4870 Hjälmared 310 623

Västra Götalands län 1489 Alingsås T4908 Ingared 2 207 670

Västra Götalands län 1489 Alingsås T4502 Långared 281 231

Västra Götalands län 1489 Alingsås T5136 Västerbodarna 1 339 451

67 651

Partille - Områden
Faktiskt 

antal 2017

Potentiella för 

tågpendling

Sävedalen  12 796

Norra och Centrala Partille    8 557               8 557    

Södra Partille    9 070 

Jonsered/Kåhög/Uddared/Stärtered    2 631              2 631    

Öjersjö     4 586

Utanför tätort      240

Totalt  37 880 11 188
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Älvängen – Göteborg (Alependeln) 

På motsvarande sätt som för Alingsåspendeln har demografin utefter Alependelns sträckning 

sammanställs, se tabellen nedan. 

 

Tabell 10: Bedömt demografiskt bruttounderlag för resande med Alependeln (källa: SCB) 

Beträffande bruttobefolkningsunderlaget ovan bör sägas, att Kungälvs tätorts hela befolkning 

verkligen inte utgör en potential för tågresande på andra sidan älven med tanke på den omfattande 

expressbusstrafik som går mellan Kungälv och Göteborg. Bruttosiffran för Kungälvs tätort har med 

andra ord klart lägre relevans än motsvarande för Lerum och Alingsås, vilka är klart bättre kopplade 

till infrastrukturen och som har klart högre pendeltågsnyttjande per capita. 

Alependeln angör, förutom stationerna i Ale kommun, även Gamlestadens station, som ligger inom 

stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. Denna omfattar Bergsjön, Kortedala, Utby och Gamlestaden 

och där bor ungefär 50 000 människor, varav de som bor i Gamlestaden och del av Utby – 

uppskattningsvis 5000 personer – bör ingå som bruttobefolkning. 

Med en skattad reduktion av Kungälvs befolkningsmässiga bruttopotential från 19 410 till 10 000 

personer blir sammantaget bruttobefolkningsunderlag för Alependeln grovt approximerat 42 000 

personer. Med hela Kungälvs tätort med i underlaget, skulle bruttopotentialen istället bli knappt 

52 000 personer. 

Pendling längs 158-stråket från Kungsbacka 

I Tabell 11  nedan sammanställs befolkningsmässigt bruttounderlag för kollektiv pendlingstrafik 

utefter Väg 158 för tätortsområdena i Kungsbacka kommun. 

 

Tabell 11: Bedömt demografiskt bruttounderlag för eventuell ny 158-pendel (källa: SCB) 

Länsnamn Kommunkod Kommunnamn Tätortskod

Preliminär 

tätortsbeteckning

Folkmängd 

2018-12-31

Befolknings-

täthet 2018, 

antal 

invånare/km2

Västra Götalands län 1440 Ale T4704 Alvhem 333 389

Västra Götalands län 1440 Ale T4976 Nödinge-Nol 11 492 1 332

Västra Götalands län 1440 Ale T5036 Skepplanda 1 839 1 198

Västra Götalands län 1440 Ale T5056 Surte 6 311 1 694

Västra Götalands län 1440 Ale T5152 Älvängen 5 818 1 193

Västra Götalands län 1482 Kungälv T4328 Diseröd 1 386 1 133

Västra Götalands län 1482 Kungälv T4452 Kungälv 19 410 1 770

46 589

Länsnamn Kommunkod Kommunnamn Tätortskod

Preliminär 

tätortsbeteckning

Folkmängd 

2018-12-31

Befolknings-

täthet 2018, 

antal 

invånare/km2

Hallands län 1384 Kungsbacka T3914 Buerås 768 843

Hallands län 1384 Kungsbacka T3956 Halla Heberg 1 710 429

Hallands län 1384 Kungsbacka T4008 Kungsbacka 23 475 2 009

Hallands län 1384 Kungsbacka T4054 Onsala 12 460 927

Hallands län 1384 Kungsbacka T3898 Röda holme 683 340

Hallands län 1384 Kungsbacka T4152 Vallda 3 996 708

Hallands län 1384 Kungsbacka T4224 Västra Hagen 1 359 476

44 451
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Förutom Kungsbacka tätort är områdena ovan generellt belägna på Onsalahalvön, förutom Vallda, 

som dock ligger tydligt utefter 158-ståket. Från Kungsbacka kommuns totala befolkning på ca 58 000 

invånare har Fjärås, Åsa och Frillesås exkluderats, då dessa har så tydligt bättre koppling till 

existerande Kungsbackapendeln och regiontåg från Varberg.  

Detsamma gäller helt naturligt även merparten av befolkningen i Kungsbacka tätort, varför 

bruttopotentialen därifrån reduceras till ett antagande om 5000 personer. Vidare kan naturligtvis 

konkurrens med befintligt pendeltåg även föreligga bland boende på Onsalahalvön. Då nyttjande av 

bil från detta område är så pass hög idag, har ingen reduktion av denna potential därför gjorts. Skulle 

en ny kapacitetsstark kollektivtrafiklösning från Kungsbacka in till Göteborg byggas, kan en viss 

kannibalisering på Kungsbackapendeln förväntas. Särskilt troligt är det för användare idag som har 

västliga inresemålpunkter, såsom Högsbo, Sahlgrenska, Linné etc som målpunkter. 

Sträckan från kommungränsen vid Bolsheden/Västra Lindås och norrut förbi Radiomotet löper 

genom Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo, som har totalt 56 000 invånare. Dess 

primärområden är Billdal, Hovås, Askim, Frölunda Torg, Järnbrott, Ruddalen, Tofta, Flatås, Kaverös, 

Högsbohöjd, Högsbotorp och Högsbo industriområde. Av dessa får Billdal, Hovås, Askim, Järnbrott, 

Tofta, Flatås, Kaverös, Högsbotorp och Högsbo industriområde, det vill säga cirka 35 000 personer, 

anses ingå som ett potentiellt bruttobefolkningsunderlag. 

Bruttobefolkningspotentialen från Kungsbacka på, grovt skattat, 26 000 personer (44 450-

23 475+5000) tillsammans med underlaget från Göteborgs kommun på, enligt ovan, cirka 35 000 

personer ger ett sammanlagt bruttobefolkningsunderlag för kollektivtrafikspendling i 158-ståket på – 

högst överslagsmässigt – 61 000 personer. Det är tydligt under bruttobefolkningsunderlaget till 

Alingsåspendeln, men – enligt metodiken ovan – tydligt över underlaget till Alependeln.  

Det kan dock påpekas, att trots lägre bruttobefolkningsunderlag för Alependeln, var tröskeln 

betydligt lägre att starta pendeltågstrafik där då järnvägen av andra orsaker rustades upp och 

byggdes ut till dubbelspår. 
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5. Kollektivtrafikreservatet – förhållningssätt och beskrivning 

I Översiktsplanerna för Göteborg och Kungsbacka kommun finns idag ett kollektivtrafikreservat 

definierat, som i stort följer Väg 158 och huvudsakligen är förlagt öster om 158:an. En central fråga 

för denna utredning är huruvida denna korridor ska vara fortsatt reserverad för framtida 

infrastruktur eller kan frisläppas för annan markanvändning. 

5.1 Värna kollektivtrafikreservatet – definiera stråk- och nod-strukturen  
 

Områdena utefter 158-stråket från Askim och söderut har värden, som gör dem väldigt attraktiva 

som boendeorter. Närheten till Göteborg, det växande Kungsbacka med bland annat ett stort 

handelsutbud och – inte minst – närheten till havet och naturreservatet Sandsjöbacka gör dessa 

områden till – möjligen – de mest attraktiva exploateringsområdena för boende i hela Storgöteborg.  

En faktor som kan sätta ytterligare tryck på bebyggelseutveckling i området är, att frågan om att 

kunna erbjuda mer tomtmark för småhusbebyggelse inom Göteborgs kommun har förts fram i 

kommunfullmäktige under våren 2020. Detta för att inte tappa skatteunderlaget från 

förvärvsarbetande, som önskar flytta till småhus och som hittills – i stor utsträckning – därmed fått 

söka sig till grannkommunerna. 

Hur hög takt i bebyggelseutveckling och inflyttning som kommer att råda framgent är svårt att sia, 

men den skulle mycket väl kunna överstiga de prognoser som finns. Att det kommer att vara tryck 

markomvandling torde dock vara ganska säkert. Att då inte bygga bort framtida möjlighet till 

utveckling av infrastruktur för kapacitetsstark kollektivtrafik i växande områden, som i ökande grad 

kommer att behöva just tillgång till sådan, blir mycket viktigt. Att tidigt sätta de strukturella ramarna 

och hålla ett reservat för framtida infrastruktur blir då centralt. Detta i motsats till en mer ostyrd 

bebyggelseutveckling (utan reserverad korridor för eventuell framtida infrastruktur) där man riskerar 

att bygga bort framtida möjligheter till annat kollektivtrafikresande än enbart på Väg 158, alternativt 

stå inför framtida behov av fastighetsexpropriation för att kunna realisera mer kapacitetsstarka 

kollektivtrafiklösningar. 

Utöver att säkra reservatet, d v s en korridor för att möjliggöra ett framtida kollektivtrafikstråk, är 

även tidig definiering av noder utefter detta starkt strukturbildande och skapar nödvändig 

förutsägbarhet för exploatering. Oavsett framtida trafikslag bör således ett antal tydliga 

kollektivtrafikpunkter/-noder kunna pekas ut, vilka blir nav i bebyggelseutvecklingen och småningom 

tydliga centralorter med terminal/station för buss, Metrobuss, Light rail eller järnväg. Utefter 

reservatet finns, vilket kommer att belysas nedan, ett antal lägen som skulle kunna lämpa sig 

avståndsmässigt och demografiskt som eventuella pendeltågsstationer. Dessa lägen bör då vara lika 

intressanta att tidigt sätta och utveckla, även om konventionell buss, Metrobuss eller Light rail skulle 

vara aktuellt. Enda skillnaden mot ett eventuell framtida pendeltågsupplägg är, att antalet 

mellanliggande stopp blir fler ju längre mot konventionell buss man går och, troligen, inga för ett 

eventuellt pendeltåg. Sättet att tänka och definiera struktur blir således relativt frikopplad från val av 

kollektivtrafikkoncept på detta vis. 
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5.2 Beskrivning av reservatets sträckning och möjliga stationslägen  
 

Att kollektivtrafikreservatet ligger så mycket som möjligt invid och parallellt med Väg 158 är 

fördelaktigt, då buller och eventuella andra störningar från väg- och eventuell spårbunden trafik 

koncentreras till en samlad korridor. Vidare bör detta innebära mindre dramatisk förändring av 

markanvändning än vad framdragning i obruten, jungfrulig mark längre österut skulle innebära. 

Beträffande kollektivtrafikreservatet blir utgångspunkten för beskrivningen av detta nedan, helt 

naturligt, utifrån hur en järnvägssträckning för pendeltåg skulle dras och stationslägen lokaliseras. 

Detta då järnvägen är minst flexibelt och mest krävande med avseende på geometrier och 

utrymme/säkerhetsavstånd. Fungerar reservatet för järnväg, bör det definitivt fungera för övriga 

koncept. Därmed tillförsäkras området och strukturbildningen maximal framtidssäkring. Att inte ta 

höjd för en eventuell framtida järnväg, utan planeringsmässig utgångspunkt i ett annat koncept (av 

mindre skala) som eventuellt medger en annan bebyggelse- och strukturutveckling och, i ett senare 

skede, möjligen stå inför en situation där järnväg eventuellt är helt nödvändig, men möjligheten för 

det då är bortbyggd, vore mycket olyckligt.  

Som nämnts, bör reservatet således kunna användas för alla kollektivtrafiklösningar, möjligen med 

undantag för den sydligaste delen av reservatet in mot Kungsbacka station samt den nordligaste från 

Järnbrott in mot Haga station. De nämnda stationslägena kan vara mer centrala sådana även för 

övriga koncept, men då med fler mindre mellanliggande stopp. 

Den sydligare delen av detta kollektivtrafikreservat, och tänkt koppling in mot Kungsbacka station, 

framgår av Figur 29 nedan. Kopplingen från Kungsbacka station till det eventuellt nya stråket är 

förlagd åt söder då det möter mycket stora hinder med hänsyn till bebyggelse och terräng/topografi 

att göra en koppling som är riktad åt norr, även om det möjligen hade varit fördelaktigt ur sträck- och 

restidssynpunkt. 
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Figur 29: Sydliga delen av tänkt kollektivtrafikreservat (väg 158 dragen i svart) 

Som beskrivits i tidigare avsnitt, är genomsnittligt avstånd mellan pendeltågsstationerna utefter de 

andra tre stråken i Göteborgsregionen cirka fyra till drygt fem kilometer. Med detta som riktmärke 

kombinerat med hänsynstagande till befintlig och planerad bebyggelse utefter Väg 158, ges nedan 

ett (av många möjliga) exempel på tänkbar linjeföring och stationsförläggning i de följande Figur 30 

till och med Figur 35.  

Det ska särskilt poängteras, att linjesträckningar och stationslägen är mycket grovt och konceptuellt 

inritade och ska inte ses som annat än mycket indikativa. 
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Figur 30: Tänkbar linjeföring ut från Kungsbacka och station vid Hönsaryd 

Efter ungefär sex kilometers färd från Kungsbacka station antas ett första stationsstopp i närheten av 

Hönsaryd. Detta hamnar då i närheten av Vallda trekant och fångar då en stor del av ett potentiell 

resenärsunderlag från södra och västra delarna av Onsalahalvön samt från Vallda. 

Från Hamra, strax nordväst om Hönsaryd, konvergerar väg- och järnvägsstråk ihop och följer sedan 

varandra parallellt till Radiomotet. Ungefär 5,5 kilometer ifrån Hönsarydsstationen är ett nästa stopp, 

i Bukärr, nära Trafikplats Särö rimligt. Detta stationsläge har då ett upptagningsområde som omfattar 

bland annat Särö, Algusered, Skörvalla, Bukärr och Malevik i väster och Sannå-Dala, Hagaryd-Dala och 

Släp öster om Väg 158. 
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Figur 31: Ett exempel på linjeföring från Hönsaryd till möjligt stationsläge i Bukärr 

Fördelen med stationsförläggning i anslutning till trafikplats är, att de kapillära resorna från hemmet 

till pendeltågsstationen underlättas. Viktigt är att det inte enbart tillrättaläggs för färd med bil, utan 

att gång- och cykelbanor prioriteras, har god standard och att cykelparkering i tillräcklig omfattning 

och standard finns att tillgå. Detta ska helst vara förstahandsvalet för att ta sig till stationen. 

Tänkbart är även att det från en så strategisk plats som ett mot/trafikplats eventuellt går att få till 

lösningar där mindre bussar går i slingor – kanske främst till de mer avlägsna delarna av 

upptagningsområdet. Dessa bussar skulle kunna vara ”Trygga rundan-bussar” eller liknande som 

sedan under dagtid, efter förmiddags- och innan eftermiddagstopparna, kör färdtjänst- och 

sjuktransportuppdrag bland annat. Även för konventionell busstrafikförsörjning är trafikplatser 

naturliga hållplatspunkter, vilket är väsentligt för framtida mer storskalig passagerarförsörjning till 

stationslägena. 

Ungefär 4,5 kilometer norr om Bukärr antas nästa stationsläge ligga vid Lindåsmotet – även det nära 

Väg 158 och på dess östra sida. 
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Figur 32: Linjeföringsexempel från Bukärr till eventuellt stationsläge Lindåsmotet 

Detta stationsläge har ett primärt omland som bland annat omfattar Västra och Östra Lindås, 

Spårhaga, Billdal och Gatersered. Det sistnämnda området är ett av områdena som Göteborgs ÖP 

pekar ut som starkt tillväxtområde för bostadsbebyggelse under kommande år. Tankarna rörande 

föreslagen placering vid en trafikplats är desamma som beskrivits för Bukärr ovan och är 

genomgående för kommande föreslagna stationslägen. 

Drygt fyra kilometer nordligare längs 158-stråket, vid Nya Hovås, skulle vara en strategisk plats för 

nästa stationsläge. Detta då området har och är under stark befolkningsmässig tillväxt. En station här 

fångar resenärsunderlag från bl a Skintebo, Sandås, Hovås och Brottkärr i väster samt Kopparkärret 

och Lyckhem i öster. 
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Figur 33: Exempel på möjlig sträckning från Lindåsmotet/Bolsheden till station i närheten av Nya Hovås 

Ytterligare knappt sex kilometer norröver ligger Radiomotet, vilket skulle vara lämpligt som 

stationsläge då Radiomotet kommer att bli en viktig bytes- och trafikförsörjningspunkt i framtida 

buss- och Metrobusstrafiksystem. 

Möjligen kan, med tanke på det längre stationsavståndet (sex km), och det relativt höga 

invånarantalet i Hovås-Askimsområdet vara rimligt att överväga en mellanliggande station i närheten 

av Trollåsen, vilket kan främja överflyttning, men ger något ökad restid. 
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Figur 34: Potentiell järnvägskorridor från Nya Hovås till station i anslutning till Radiomotet 

Efter Radiomotet är det ungefär sex kilometer till Haga station, där den eventuella 

järnvägssträckningen skulle ansluta till Västlänken.  
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Det ska poängteras, att det utreds/utretts fler alternativa dragningar in från Askim/Radiomotet in till 

Haga station, vilket ligger utanför denna studies avgränsningar, varför beskrivningen ovan ska ses 

som mycket översiktlig och schematisk. Detsamma gäller i söder avseende Hönsaryd som eventuell 

station. Oavsett dragningsalternativ är påverkan på restiden inte stor. 

 
Figur 35: Exempel på dragning från Radiomotet till Haga station 
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I likhet med sträckan Nya Hovås-Radiomotet, är även denna sträcka något lång och skulle passera 

punkter som skulle vara lämpliga för stopp. Antingen Marklandsgatan som är en väsentlig 

existerande trafikförsörjnings- och bytespunkt för kollektivtrafiken, eller Sahlgrenskaområdet som är 

en mycket viktig målpunkt för många resenärer – både för de med anställning där och för 

patienter/anhöriga. Vidare, utifrån rent tekniska aspekter, behöver järnvägen av dragningstekniska 

skäl gå från Haga till Sahlgrenska enligt den genomförda Järnvägstekniska utredningen. 

Sträckan från Radiomotet och in till Haga station är, med hänsyn till planerad stadsutveckling utefter 

Dag Hammarskjöldsleden och omdaningen av denna till Dag Hammarskjölds boulevard, en sträcka 

som kommer att löpa i innerstaden och/eller mellanstaden, vilket ställer helt andra krav på 

linjeföring än söder om Radio-/Järnbrottsmotet. Det blir sannolikt nödvändigt att förlägga hela – eller 

merparten av – sträckan till Haga station under jord och det blir då mer karaktär av tunnelbana den 

nordligaste etappen. Detta är även en möjlighet som beaktas i den fördjupade översiktsplanen för 

Högsbo-Frölunda, se Figur 36 nedan. 

 

Figur 36: Möjlig utformning av Dag Hammarskjölds boulevard enligt alternativ A i FÖP Högsbo-Frölunda (källa AL Studio) 

 

5.3 Bedömda restider för Light rail och Metrobuss/BRT från 

Vallda/Kungsbacka 
 

Utifrån beskrivningen i kapitel 3 är det troligen inte rimligt att anta, att en Light rail-linje in till 

Radiomotet med högre snitthastighet än ca 45 km/h är särskilt realistiskt. Skulle en ny Light rail-linje 

byggas från Vallda Trekant eller från Kungsbacka handlar det om en sträcka på ca 20 respektive 25 

kilometer till Radio-/Järnbrottsmotet. Det skulle enbart för den sträckan innebära en restid med Light 

rail på mellan 27 och 33 minuter. Därtill kommer sträckan Radiomotet-Marklandsgatan samt 

Marklandsgatan in till centrala staden.  



 

50 
 

Den förstnämnda är 4,5 kilometer lång och tar i bästa fall ca 6 minuter (45 km/h) och därefter tar det 

i nuvarande spårvägsinfrastruktur cirka 10-15 minuter till in till centrala staden. Det innebär cirka 45 

till 55 minuter ombord på från Vallda/Kungsbacka till centrala staden.  

Om ett Metrobusstråk byggs i separat kanal utefter väg 158 likt ett spårvägs- eller järnvägsreservat 

bör restiden, med liknande hållplatsintervall, bli ungefär jämförbar med den beskrivna för Light rail. 

Eventuellt något längre då spårvagnen har en bättre accelerationsförmåga och högre toppfart, om 

det finns stående passagerare på Metrobussen. Oavsett Metrobuss- eller Ligth rail-koncept blir 

restiden från Vallda/Kungsbacka till Radio-/Järnbrottsmotet cirka en halvtimme, vilket är en klart 

bättre restidskvot än i nuläget. 

5.4 Bedömning av restid i eventuellt nytt järnvägsstråk 
 

Sträckan från Kungsbacka station till Haga station enligt ovan exemplifierad linjeföring är ungefär 32 

kilometer. Antalet stopp enligt beskrivningen ovan (inklusive Haga station) blir då sex, eller åtta 

stycken om även stationer byggs i Askim/Trollåsen- och Marklandsgatan/Sahlgrenskaområdet. Detta 

ger ett genomsnittligt stationsavstånd på 5,3 respektive 4 kilometer.  

En byggnation av ny järnväg enligt beskrivning ovan bedöms definitivt kunna göras med en banprofil 

som möjliggör färd i minst 160 km/h under delar av sträckorna mellan stationslägena, i alla fall fram 

till Radiomotet. Därmed torde jämförelse med Alingsåspendeln vara mindre relevant, utan de rakare 

och modernare sträckningarna från Ale respektive Kungsbacka är troligen bättre jämförelser. 

Som nämnts tidigare gör Alependeln, på sin 31 kilometers sträcka från Älvängen till Göteborg 

centralstation, ett stopp var femte kilometer i snitt. Medelhastigheten för dessa tåg är då 69 km/h. 

Beaktas istället sträckan från Älvängen till Gamlestadens station (vilket är en mer relevant jämförelse 

med Haga station, då den nuvarande trängseln in till Göteborg C undviks) är det 28 kilometers färd 

och fem stopp på 20 minuter. Det ger en snitthastighet på 82 km/h. 

Motsvarande för Kungsbackapendeln är snitthastigheten 84 km/h de 21 kilometrarna från 

Kungsbacka station till Mölndals station. Härvid görs fem stopp, det vill säga ett snittavstånd på 4,2 

kilometer. Till Lisebergs station är snitthastigheten 79 km/h. Beaktas hela färden de 28 kilometrarna 

till Göteborg C, blir snitthastigheten 65 km/h för sju stopp med fyra kilometers intervall. 

Utifrån dessa jämförelser bör en rimlig snitthastighet för en ny linje från Kungsbacka station till Haga 

station – utan trängsel in till Göteborgs central – kunna vara absolut minst 70 km/h. I det fallet blir 

restiden hela sträckan drygt 27 minuter. Vid snitthastighet 75 km/h, vilket med ett stationsavstånd 

på som lägst fyra kilometer bör vara rimligt, blir restiden drygt 25 minuter. Skulle snitthastigheten 80 

km/h kunna hållas ger det en ungefärlig restid på 24 minuter, vilket ligger väl i linje med den 

bedömda restid på 25 minuter med sju stopp, som anges i ”Idéstudie spår 2050” (Banverket 2006). 

Av ovanstående kan konstateras, att en restid strax under en halvtimme med stopp även i Askim och 

mellan Radiomotet och Haga station bör vara rimligt. Jämfört med nuvarande Kungsbackapendelns 

restid på 26 minuter från Kungsbacka station till Göteborg C bör även denna eventuella nya 

pendeltågssträckning anses erbjuda en rimlig och attraktiv restid från Kungsbacka och övriga 

stationer utefter stråket. 
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6. Kapacitetsvärderingar för de olika kollektivtrafikalternativen 

De i kapitel 3 beskrivna alternativa kollektivtrafiklösningarna värderas i detta kapitel trafikerings- och 

kapacitetsmässigt. Utifrån de tidigare beskrivna bas-, koll- och hållscenarierna åskådliggörs 

beräkningar för respektive kollektivtrafikkoncept och vilken turtäthet och fordonskonfiguration som 

fordras i respektive fall för konventionell buss, Metrobuss, Light rail och sist för eventuellt nytt 

pendeltåg. 

6.1 Kapacitetsbedömning konventionell busstrafik 
 

Med hänsyn till att de som färdas från det sydligaste delområdet med buss 720 måste byta vid 

Kullaviks hamn till Blå express, ingår dessa i resandeunderlaget och kapacitetsbehovet som de 

nordliga bussarna från Snipen behöver täcka. En summering av det nuvarande utbudet (november 

2019) under peak-timmen ger: 

• Rosa Express:  12 boggibussar 

• Blå Express: 12 boggibussar 

• Linje 158: 5 ledbussar 

• Buss 180: 3 boggibussar 

Om även buss 82 inkluderas till kommer två boggibussar (ibland körs tvåaxliga stadsbussar på 

sträckan). 

Totalt ger detta ett utbud på 34 bussar. Då boggi- och ledbussarna har snarlik kapacitet (45-50) för 

sittande passagerare antas 45 sittande resenärer genomgående. Det är dessutom sällan som precis 

alla säten verkligen nyttjas av sittande passagerare, även då bussen är så pass full att resenärer även 

står. Kapaciteten för stående varierar mellan 25 och 40 stycken. För att kollektivtrafiken ska upplevas 

attraktiv och överflyttning från biltrafik ska kunna främjas, är det tveksamt om fullt 

kapacitetsutnyttjande är en rimlig kalkylansats. En acceptabel fyllnadsgrad i högtrafik bedöms vara, 

att de sista 20 procenten som stiger på bussen närmast Göteborg på morgonen möjligen kan vara 

stående resenärer. Det skulle innebära ungefär 11 stående resenärer per buss. Med dessa 

kalkylförutsättningar pekar kalkylen i Tabell 12 nedan på att behovet i peak-timmen skulle vara 36 

bussar, mot ovan angivna 34 nuvarande bussar (inklusive linje 82, som egentligen inte går i 158-

stråket mer än partiellt. Detta för att täcka den efterfrågan som de nuvarande 39 % procenten av 

pendlarna som redan åker kollektivt genererar. 

 

Tabell 12: Kapacitetsbehov bussar i peak-timmen 

Således föreligger en viss kapacitetsbrist gentemot befintlig efterfrågan i högtrafik och denna 

manifesteras i att fulla bussar ibland kör förbi hållplatserna i norra delen av stråket utan att stanna 

och ta upp passagerare, vilket nämnts ovan i inledningen.  

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Gbg kommun 1 500  personer

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Kba kommun 510     

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, totalt 2 010  

Antal sittplatser per buss: 45 11       Acceptabelt antal stående passagerare

Antal resande per buss 56           ger totalt 36       bussar Antag 3-axliga bussar, längd 15 meter
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Det finns i nuläget under de mest ansträngda timmarna därmed ingen, eller ringa, kapacitet att 

bereda plats för eventuella nya resenärer som hittills varit bilpendlare. 

Om kollektivtrafiken skall vara riktigt attraktiv och på allvar utmana bilkörning, skulle egentligen 

ingen resenär behöva stå under resan, eller möjligen under en mycket kort sträcka. Om busstrafiken i 

stråket i dagsläget skulle dimensioners för enbart sittande passagerare, skulle behovet av bussar i 

peak-timmen vara 45 stycken för de nuvarande 39 procenten av pendelresenärerna i stråket, se  

Tabell 13 nedan. 

 

Tabell 13: Kapacitetsbehov bussar i peak-timmen med enbart sittande resenärer ombord 

Som nämnts tidigare, är det diskutabelt om kapacitetsdimensionering mot peak-timme är rimligt. 

Snarare torde det vara mer rimligt att dimensioner mot de tre mest hektiska timmarna. 

Busstrafikutbudet under tidsintervallet 06 till 09 enligt nuvarande tidtabeller (november 2019) är: 

• Rosa Express:  36 boggibussar 

• Blå Express: 25 boggibussar 

• Linje 158: 14 ledbussar 

• Buss 180: 9 boggibussar (trafiken går endast klockan 05:36 – 08:16) 

Om även buss 82 inkluderas till kommer 7 boggibussar (ibland körs tvåaxliga stadsbussar på 

sträckan). 

Totalt ger detta ett utbud under de tre timmarna på 91 bussar. Med samma antaganden som ovan, 

det vill säga 45 sittande resenärer per buss och 11 stående, blir kapacitetsbehovet under de tre mest 

intensiva timmarna 76 bussar enligt Tabell 14 nedan. 

 

Tabell 14: Kapacitetsbehov bussar under de tre mest intensiva timmarna 

Av ovanstående kan slutsatsen dras, att kapaciteten under tidsintervallet ca kl 6-9 teoretiskt borde 

vara tillräcklig, men att den är otillräcklig i peak-timmen. Redan detta faktum borde i viss mån bidra 

till en viss utjämning av resandet mot timmen före och efter själva peak-timmen. Dock ska 

poängteras, att efterfrågan per busslinje inte helt följer utbudet, varför vissa busslinjer ofta är 

överfulla medan andra har en del fri kapacitet kvar. Därmed kan kapacitetsbehovet i vissa fall vara 

klart större än vad ovanstående kalkyl antyder.  

  

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Gbg kommun 1 500  personer

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Kba kommun 510     

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, totalt 2 010  

Antal sittplatser per buss: 45 Acceptabelt antal stående passagerare

Antal resande per buss 45           ger totalt 45       bussar Antag 3-axliga bussar, längd 15 meter

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Gbg kommun 3 188  personer

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Kba kommun 1 085  

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, totalt 4 272  

Antal sittplatser per buss: 45 11       Acceptabelt antal stående passagerare

Antal resande per buss 56                    ger totalt 76       bussar Antag 3-axliga bussar, längd 15 meter
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6.1.1 Kapacitetsbedömning för år 2040 

 

Utöver ovan nämnda befolkningstillväxt som ökar resenärsvolymerna enligt bas-scenariot, utgår koll- 

och håll-scenarierna från en tillväxt av kollektivtrafikresenärer som överstiger 

befolkningsökningstakten på cirka 1,4 procent per år, eller 27 procent till år 2040.  

I bas-scenariot för år 2040-scenariot visar kalkylen i Tabell 15 nedan, att beräknat antal bussar 

behöver vara 93 under de tre mest intensiva timmarna, vilket är ca 20 % ökning mot dagens trafik. 

 

 

 

Tabell 15: Kapacitetsbehov bussar år 2040 under de tre mest intensiva timmarna i bas-scenariot 

Motsvarande bedömning av nödvändig busstrafikvolym år 2040 enligt koll-scenariot visar på en 

nödvändig 3-timmarstrafik omfattande 135 bussar, det vill säga en ökning mot dagens trafik på 

knappt 50 %, se Tabell 16. 

 

Tabell 16: Kapacitetsbehov bussar år 2040 under de tre mest intensiva timmarna i koll-scenariot 

Slutligen, för håll-scenariot ger motsvarande kalkyl en indikation om en nödvändig busstrafikvolym år 

2040 under de mest intensiva tre timmarna på ungefär 156 bussar. Det innebär en ökning mot 

dagens trafik på över 70 %, se Tabell 17. 

 

Tabell 17: Kapacitetsbehov bussar år 2040 under de tre mest intensiva timmarna i håll-scenariot 

Buss under 3 topp-timmar

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Gbg kommun 3 927     personer

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Kba kommun 1 280     

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, totalt 5 207     

Antal sittplatser per buss: 45 11           Acceptabelt antal stående passagerare

Antal resande per buss 56                ger totalt 93           bussar om alla koll-resenärer åker buss

Buss under 3 topp-timmar

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Gbg kommun 4 820      personer

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Kba kommun 2 737      

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, totalt 7 557      

Antal sittplatser per buss: 45 11            Acceptabelt antal stående passagerare

Antal resande per buss 56                ger totalt 135          bussar om alla koll-resenärer åker buss

Buss under 3 topp-timmar

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Gbg kommun 4 939      personer

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, Kba kommun 3 820      

Antal som färdas kollektivt i 158-stråket, totalt 8 759      

Antal sittplatser per buss: 45 11            Acceptabelt antal stående passagerare

Antal resande per buss 56                ger totalt 156          bussar om alla koll-resenärer åker buss
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De mer offensiva scenarierna för år 2040 ovan (koll- och håll-scenarierna) bedömer en busstrafik 

omfattande ca 135 till knappt 160 bussar under de tre mest intensiva timmarna (06-09), vilket ska 

jämföras med de cirka 90 som är antalet bussar i nuläget under samma tidsintervall.  

Oavsett vilket av dessa två scenarier som beaktas, innebär detta att det för exempelvis Rosa Express 

kan bli frågan om så tät trafik, att avgångar måste ske med två till tre minuters intervall jämfört med 

dagens fem minuter. I stråket söderifrån upp till Järnbrottsmotet är en så tät busstrafik troligen 

möjlig, eftersom trycket från biltrafiken då minskar något, under förutsättning att hållplatser förlängs 

så att två bussar får plats i och med förhöjd sannolikhet för ikappkörning och bussanhopning. Dock är 

det en mer central fråga är hur alla bussar ska kunna hanteras längre in i centrala Göteborg dit 

merparten har sin färdväg, se Figur 37 nedan. 

 

Figur 37: Bussinfarkt i centrala Göteborg (källa: Målbild Koll2035) 

Frågan om nodkapacitet för bussar i centrala staden är troligen jämförbar med motsvarande 

utmaning som nodkapaciteten för tågen vid Göteborgs centralstation och som varit en väsentlig 

faktor bakom byggnationen av Västlänken. En bedömning är således, att en ökning av busstrafiken i 

158-stråket på 20-70 procent, beroende på scenario, kommer att vara möjlig att hantera i just 158-

stråket, men mycket svårt att hantera i markplan inne i Göteborgsnoden tillsammans med växande 

volymer av andra buss- och spårvagnslinjer. Härvid föreligger en risk för förlängda restider för de 

linjer som passerar och/eller har mer centrala delar av staden som målpunkt. För att, till del, råda bot 

på detta bör en fortlöpande översyn och justering av busslinjeutbud och trafikeringsvägar för dessa 

göras i syfte att fördela trycket i noden och så länge som möjligt undvika infarkt i centrala staden. 

En annan utmaning är, hur den södra delen av stråket ska kollektivtrafikförsörjas med buss. Idag 

måste, som nämnts ovan, resande från de sydligaste områdena byta från buss 720 till Blå Express i 

Kullavik. En sömlös resa med bättre restidskvot är troligen helt nödvändig för att attrahera resenärer 

från biltrafiken. En viktig fråga är då just restiden.  

Om en direktbuss skulle köras från Kungsbacka till exempelvis Radiomotet blir det en sträcka på ca 25 

km. Om den skulle ha ett snarlikt kör- och hastighetsmönster som Rosa Express har mellan Hovås 

nedre och Radiomotet skulle turen ta en timme.  
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Rosa Express tillryggalägger den ca 3,5 km långa sträckan på nio minuter (snitthastighet 24 km/h) och 

stannar vid fem hållplatser mellan Hovås Nedre och Radiomotet. 

Skulle körmönstret snarare vara som Blå Express mellan Snipen och Radiomotet, där den endast 

stannar i Bolsheden innan Radiomotet, skulle restiden bli cirka 35 minuter. Blå Express kör den cirka 

11,5 km långa sträckan från Snipen till Radiomotet på 16 minuter enligt tidtabell. Detta ger en 

snitthastighet på ungefär 43 km/h och ett genomsnittligt hållplatsavstånd på drygt 5 km. I praktiken 

kör bussen endast ca 600 meter från Snipen till Bolsheden och därefter ut på väg 158 vid 

Lindåsmotet för färd direkt till Radiomotet. Skulle en buss köra enligt detta mönster från Kungsbacka 

till Radiomotet blir det en verklig expressbuss med ett hållplatsavstånd som är i paritet med vad som 

gäller för pendeltåg. 
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6.2 Antaganden och beräkningsgrunder avseende kapacitet Metrobuss 
 

Enligt beräkningar för nuläget avseende buss, se Tabell 14 ovan, är mängden resenärer under de tre 

mest intensiva timmarna knappt 4300 resenärer. Buss står i nuläget för 100 % av kollektivtrafiken i 

158-stråket. Med ett Metrobuss-/BRT-koncept på plats år 2040 bedöms detta ta en del resenärer 

från nuvarande busstrafik, men även attrahera nya resenärsgrupper till kollektivtrafiken.  

De i dagsläget operativa busslinjerna i 158-stråket går (Rosa, Blå Express, linje 158 och 180) går alla rakt norrut från 
Radiomotet mot Marklandsgatan och Linnéområdet. Detta är helt andra rutter än vad som är planerat för BRT/Metrobuss 
enligt Figur 16 ovan. Därmed är det mest rimliga scenariot, att del av den befintliga busstrafiken (t ex linje 158 och 180) 
består – jämte eventuellt tillkommande BRT-koncept – som komplement i att öka kollektivtrafikförsörjningen i södra 
storstadshemisfären. Däremot bör Rosa och Blå Express, helt eller till stor del, kunna ersättas av Metrobuss. Då dessa två 
utgör ungefär 2/3-delar av nuvarande bussutbud i 158-stråket, bör ungefärligen motsvarande andel täckas av Metrobuss. 
En prognosticerad trafikslagsfördelning år 2040 för respektive scenario bas, koll och håll framgår av Tabell 18 till Tabell 20 
nedan, i vilka även dagens fördelning syns. 

Fördelning trafikslag framtida scenario 

Idag Framtid 2040 i 158-stråket 
3% 4% Gång & cykel   

      

38% 15% Buss   

      

N.a. 25% BRT / Light rail / Tåg 

      

59% 56% Bil   

      

  100% Totalt   
Tabell 18: Prognosticerad trafikslagsfördelning år 2040 för scenario bas 

 

Fördelning trafikslag framtida scenario 

Idag Framtid 2040 i 158-stråket 

3% 4% Gång & cykel   

      

38% 15% Buss   

      

N.a. 39% BRT / Light rail / Tåg 

      

59% 42% Bil   

      

  100% Totalt   
Tabell 19: Prognosticerad trafikslagsfördelning år 2040 för scenario koll 

 

Fördelning trafikslag framtida scenario 

Idag Framtid 2040 i 158-stråket 
3% 5% Gång & cykel   
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38% 15% Buss   

      

N.a. 46% BRT / Light rail / Tåg 

      

59% 34% Bil   

      

  100% Totalt   
Tabell 20: Prognosticerad trafikslagsfördelning år 2040 för scenario håll 

Som framgår av tabellerna bedöms befintligt busskoncept minska i andel från 39 % till 15 %. Detta 

då, som nämnts ovan, de tyngsta, färgade expresslinjerna antas ersättas av Metrobuss och 

kvarvarande busstrafik då utgörs av tresiffriga busslinjer, till exempel 158. 

I bas-scenariot minskar gruppen resenärer med konventionell buss från ovan nämnda knappa 4300 

till nästan 2000 personer.  

Med samma dimensioneringsgrunder som tidigare blir nödvändig trafikvolym under de tre mest 

hektiska timmarna 35 konventionella bussar (se  Tabell 21), att jämföra med 76 bussar i nuläget 

enligt beskrivning i Tabell 14 ovan. 

 

Tabell 21: Kapacitetsbehov konventionella bussar år 2040 under de tre mest intensiva timmarna i bas-scenariot med BRT 
infört 

Motsvarande beräkning för scenariot koll ger ett behov under de tre mest intensiva timmarna på 37 

konventionella bussar och – som framgår av Tabell 22 nedan – i håll-scenariot 39 konventionella 

bussar. 

 

Tabell 22: Kapacitetsbehov konventionella bussar år 2040 under de tre mest intensiva timmarna i håll-scenariot med BRT 
infört 

Ett eventuellt trafikeringsupplägg med en eller flera nya Metrobuss/BRT-linjer med Metrobussar av 

existerande typ(exemplifierade i avsnitt 3.3.3) i 158-stråket ger för respektive scenario nedanstående 

beräkningar, se Tabell 23 till Tabell 25. I tabellerna anges det antal resenärer som – utifrån scenario 

och antaganden – det behöver finnas kapacitet för. I det första exemplet nedan 3250 personer. För 

att matcha, och inte understiga det, fordras 11 stycken Metrobussar per timme under de mest 

intensiva för att uppnå en förflyttningskapacitet på 3300 resenärer. På motsvarande sätt presenteras 

i övriga tabeller framgent. 

Andel bussresenärer om tåg/ligth rail /BRT 15% d v s 1 957     personer

delvis ersätter

Antal resande per buss 56                ger totalt 35           bussar 

Andel bussresenärer om tåg/ligth rail /BRT 15% d v s 2 170      personer

delvis ersätter

Antal resande per buss 56                ger totalt 39            bussar 
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Tabell 23: Kapacitetsberäkning BRT år 2040 i bas-scenariot och med viss bibehållen konventionell busstrafik 

 

 

Tabell 24: Kapacitetsberäkning BRT år 2040 i koll-scenariot och med viss bibehållen konventionell busstrafik 

 

 

Tabell 25: Kapacitetsberäkning BRT år 2040 i håll-scenariot och med viss bibehållen konventionell busstrafik 

Det kan konstateras, att om överflyttningen enligt något av scenarierna från biltrafik till 

kollektivresande uppnås och med en befolkningsutveckling enligt prognos, finns det underlag för en 

förhållandevis högfrekvent BRT-trafik jämte en kvarvarande, relativt omfattande trafik med 

konventionella bussar enligt dagens upplägg.  

BRT ("existerande typ")

Andel som färdas med BRT 25% 3 250     personer

Antal sittplatser per BRT-buss 50 st

Acceptabelt antal stående per fordon 50 personer 100        personer per BRT totalt

Antal BRT per timme i högtrafik 11 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Förflyttningskapacitet 3 300          

BRT ("existerande typ")

Andel som färdas med BRT 39% 5 470     personer

Antal sittplatser per BRT-buss 50 st

Acceptabelt antal stående per fordon 50 personer 100        personer per BRT totalt

Antal BRT per timme i högtrafik 19 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Förflyttningskapacitet 5 700          

BRT ("existerande typ")

Andel som färdas med BRT 46% 6 589     personer

Antal sittplatser per BRT-buss 50 st

Acceptabelt antal stående per fordon 50 personer 100        personer per BRT totalt

Antal BRT per timme i högtrafik 22 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Förflyttningskapacitet 6 600          
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I det första scenariot skulle det vara frågan om ca 11 Metrobussar per timme under de tre mest 

intensiva timmarna. Det innebär en Metrobuss ungefär var femte minut. I håll-scenariot blir 

motsvarande 22 Metrobussar per timme, d v s en drygt var tredje minut. 

Om Metrobusstrafiken, som planerat, utövas med högkapacitetsbussar med 200 resenärers 

kapacitet, beskrivet tidigare i avsnitt 3.3.4, blir nödvändig trafikfrekvens hälften av kalkylerna ovan 

eftersom kapaciteten per fordon är dubbelt så hög. I håll-scenariot blir det då fråga om 11 

högkapacitets Metrobussar, se Tabell 26. Detta ska jämföras med 22 Metrobussar (av mer befintlig 

typ) för samma scenario i Tabell 25 ovan. 

 

Tabell 26: Kapacitetsberäkning högkapacitets-BRT år 2040 i håll-scenariot och med viss bibehållen konventionell busstrafik 

Om konventionell busstrafik – teoretiskt –  helt skulle tas bort och fullt ut ersättas av BRT-linjer i 158-

ståket blir det frågan om mycket högfrekvent BRT-trafik, vilket framgår av Tabell 27 till Tabell 29. 

 

Tabell 27: Kapacitetsberäkning BRT år 2040 enligt bas-scenariot utan parallell konventionell busstrafik 

 

BRT ("högkapacitets")

Andel som färdas med BRT 46% 6 589      personer

Antal sittplatser per BRT-buss 200 st

Acceptabelt antal stående per fordon 0 personer 200          personer per BRT totalt

Antal BRT per timme i högtrafik 11 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Förflyttningskapacitet 6 600          

BRT ("existerande typ")

Andel som färdas med BRT 40% 5 207         personer

Antal sittplatser per BRT-buss 50 st

Acceptabelt antal stående per fordon 50 personer 100            personer per BRT totalt

Antal BRT per timme i högtrafik 18 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Förflyttningskapacitet 5 400  
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Tabell 28: Kapacitetsberäkning BRT år 2040 enligt koll-scenariot utan parallell konventionell busstrafik 

 

 

Tabell 29: Kapacitetsberäkning BRT år 2040 enligt håll-scenariot utan parallell konventionell busstrafik 

I scenarierna ovan, d v s utan parallellt bedriven konventionell busstrafik, skulle det med antagna 

kalkylförutsättningar vara fråga om cirka en Metrobuss i spannet var tredje till varannan minut i 158-

stråket under de tre mest intensiva timmarna. Om trafiken skulle utövas med högkapacitets 

Metrobussar, skulle frekvensen för respektive scenario bli hälften av de ovan angivna. 

 

 

 

  

BRT ("existerande typ")

Andel som färdas med BRT 54% 7 557         personer

Antal sittplatser per BRT-buss 50 st

Acceptabelt antal stående per fordon 50 personer 100            personer per BRT totalt

Antal BRT per timme i högtrafik 26 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Förflyttningskapacitet 7 800  

BRT ("existerande typ")

Andel som färdas med BRT 61% 8 759         personer

Antal sittplatser per BRT-buss 50 st

Acceptabelt antal stående per fordon 50 personer 100            personer per BRT totalt

Antal BRT per timme i högtrafik 30 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Förflyttningskapacitet 9 000  



 

61 
 

6.3 Trafikerings- och dimensioneringsförutsättningar Light rail 
 

Som beskrivits tidigare rörande Metrobuss/BRT, har konceptet och filosofin för detta stora likheter 

med spårväg/snabbspårväg och det har nämnts, att BRT-stråk efter en tid kan komma att omvandlas 

till spårvägsreservat. 

En, i varje fall i nuläget, väsentlig skillnad mellan koncepten är, att gällande spårväg föreligger en 

existerande möjlighet att multipelkoppla spårfordon till minst 60 meters längd.  

Max tillåten längd för buss med mer än en led är 24 meter, såsom MalmöExpressen. Framgent kan 

platooning eventuellt vara att sätt att virtuellt multipelkoppla bussar, men i dagsläget är inte detta 

möjligt/tillåtet. 

Det innebär att ett multipelkopplat Light rail-vagnset i nuläget har en klart högre kapacitet än en BRT-

buss och en lägre förarkostnad per passagerarkilometer – så länge fordonen har förare. 

För en eventuell ny snabb Light rail-bana utefter 158-stråket är det en klart rimlig 

dimensioneringsansats att utgå från trafik med – i varje fall – två multipelkopplade spårfordon. Då en 

sådan Light rail bana behöver kopplas till befintlig spårvägsinfrastruktur, behöver banan dras förbi 

Järnbrottsmotet norrut – troligen längs Dag Hammarskjöldsleden (framtida Dag Hammarskjölds 

boulevard) – och kopplas till befintliga linjer i en eller två punkter. Ett rimligt trafikupplägg skulle i så 

fall kunna vara, att köra multipelkopplade vagnset till Marklandsgatan och där dela dessa och köra 

vidare med singel-vagnar på olika stråk (t ex mot Linnéplatsen respektive mot Majorna). 

Som beskrivits ovan, är spårfordonslängderna för nuvarande vagnar i Göteborg och Stockholm helt 

snarlika (ca 30 meter). Planer på nya 45 meter långa vagnar i Göteborg finns, varför hållplatser 

utefter ett eventuellt nytt stråk bör kunna ta emot åtminstone 90 meter långa vagnset, det vill säga 

trippelkopplade befintliga eller dubbelkopplade framtida 45-metersvagnar. 

Vagnarna som för närvarande går i trafik i Göteborg har plats för fler sittande än de i Stockholm på 

bekostnad av en lägre maxkapacitet, se vagnsbeskrivningen ovan. Om en Light rail lösning ska 

uppfattas komfortmässigt attraktiv och främja överflyttning bör nog sittande-/ståenderelationen 

vara annan än i befintliga vagnar, i varje fall kalkylmässigt för beräkning av antalet nödvändiga turer 

per timma.  Beräkningarna i det följande bygger på 30-meters vagnar med en kapacitet av 85 

sittande. Acceptabelt antal stående har antagits till 50 såsom för BRT. 

6.3.1 Antaganden och beräkningsgrunder 
 

Med samma antaganden beträffande trafikslagsfördelning som för BRT beskrivet i avsnitt 0 (Tabell 18 

till Tabell 20) ovan – det vill säga 25 % av resenärerna med Light rail i bas-scenariot, 39 % i koll-

scenariot och 46 % i håll-scenariot – ger för ett eventuellt trafikeringsupplägg med Light rail i 158-

stråket nedanstående beräkningar. Notera att i samtliga scenarier antas alltså konventionell 

busstrafik stå för 15 % av resenärsunderlaget parallellt med Light rail. 
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Tabell 30: Kapacitetsberäkning Light rail år 2040 i bas-scenariot och med bibehållen konventionell busstrafik (15 %) 

Av beräkningen ovan framgår, att i bas-scenariot har en trafik som omfattar fyra avgångar per timme 

med två multipelkopplade vagnar tillräcklig kapacitet för 25 % av resenärsunderlaget. Motsvarande i 

koll-scenariot är sju Light rail-avgångar per timme med multipelkopplade spårfordon för de 39 

procenten av resenärsunderlaget, se Tabell 31 här nedan. 

 

Tabell 31: Kapacitetsberäkning Light rail år 2040 i koll-scenariot och med bibehållen konventionell busstrafik (15 %) 

Kalkylen nedan i Tabell 32 visar, att nio Light rail-avgångar per timme med multipelkopplade 

spårfordon fordras för att vara tillräckligt för de 46 procenten av resenärsunderlaget som antas i håll-

scenariot. 

 

Light rail

Andel som färdas med light rail 25% 3 250           personer

Antal sittplatser per spårvagn 85 st

Acceptabelt antal stående per vagn 50 personer 135              personer per vagn totalt

Längd per spårvagn 30 meter

Antal avgångar per timme i högtrafik 4 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade vagnar 2 st ger längd 60                                    

Förflyttningskapacitet 3 240          

Light rail

Andel som färdas med light rail 39% 5 470        personer

Antal sittplatser per spårvagn 85 st

Acceptabelt antal stående per vagn 50 personer 135           personer per vagn totalt

Längd per spårvagn 30 meter

Antal avgångar per timme i högtrafik 7 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade vagnar 2 st ger längd 60                                   

Förflyttningskapacitet 5 670          
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Tabell 32: Kapacitetsberäkning Light rail år 2040 i håll-scenariot och med bibehållen konventionell busstrafik (15 %) 

En viktig kommentar till beräkningarna ovan är, att de är räknade för befolknings- och 

resenärsunderlaget utefter 158-stråket utan hänsyn till Högsbo-Frölunda, då dessa områden redan 

har ett högt kollektivtrafiknyttjande som sker i befintligt utbud. En eventuell Light rail-sträckning 

utefter 158:an in till Radiomotet kan rimligen inte slutat där, utan bör – som nämnts ovan – kopplas 

till befintlig spårvägsinfrastruktur, t ex vid Marklandsgatan. Fordonen som färdas på Light rail-linjen 

får således fortsätta, delade eller fortsatt multipelkopplade om möjligt, in i befintliga spårvägslinjer 

och kan då inte vara alltför fulla när de når stannar vid hållplatser norr om Radiomotet. Då de flesta 

resenärer från 158-stråkets upptagningsområde skall till mer centrala och nordliga destinationer, 

kommer antalet påstigande passagerare längs resan från Radiomotet och norrut tydligt överträffa 

antalet avstigande. Därmed fordras hygglig kvarvarande passagerarkapacitet ombord på fordonen 

när de når Radiomotet, så att de inte blir överfulla och att för stor andel tvingas göra resan stående. 

Därmed är den ovan framräknade turtätheten tydligt i underkant för ett kvalitativt och attraktivt 

resande med Light rail och behöver troligen vara mer frekvent. 

Ytterligare en central aspekt rörande spårväg är, som berörts ovan, var och hur en eventuell ny bana i 

158-stråket ska anslutas till existerande nät och hur detta kapacitetsmässigt ska kunna svälja/hantera 

tillkommande, relativt omfattande spårvägstrafik från 158-stråket. Detta är en utmaning och risk som 

även identifierats inom ramen för ÅVS-arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard.  

 

  

Light rail

Andel som färdas med light rail 46% 6 589           personer

Antal sittplatser per spårvagn 85 st

Acceptabelt antal stående per vagn 50 personer 135              personer per vagn totalt

Längd per spårvagn 30 meter

Antal avgångar per timme i högtrafik 9 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade vagnar 2 st ger längd 60            

Förflyttningskapacitet 7 290          
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6.4 Antaganden och beräkningsgrunder pendeltågstrafikering 
 

Med samma antaganden beträffande trafikslagsfördelning som för Metrobuss/BRT och Light rail 

beskrivet i avsnitt 6.2 (Tabell 18 till Tabell 20) ovan – det vill säga 25 % av resenärerna med pendeltåg 

i bas-scenariot, 39 % med tåg i koll-scenariot respektive 46 % i håll-scenariot – ger för ett eventuellt 

trafikeringsupplägg med pendeltåg i 158-stråket nedanstående beräkningar. Notera att i samtliga 

scenarier antas alltså konventionell busstrafik stå för 15 % av resenärsunderlaget parallellt med 

tågtrafiken. 

 

Tabell 33: Kapacitetsberäkning tåg år 2040 i bas-scenariot med bibehållen konventionell busstrafik (15 %) 

Beräkningen ovan är gjord med antagagandet om att alla passagerare har tillgång till sittplats av 

säkerhets- och komfortskäl. Detta för att så långt som möjligt undvika stående resenärer på grund av 

att tågens acceleration och topphastighet vida överstiger övriga, tidigare genomgångna, 

kollektivtrafikalternativ. Av beräkningen ovan framgår, att i bas-scenariot har en trafik som omfattar 

fem tåg i timmen med enkel-tågset – vilket är det idag generellt förekommande – tillräcklig kapacitet 

för 25 % av resenärsunderlaget. Om istället tre tågavgångar per timme, d v s var 20:e minut, körs 

med två multipelkopplade tågset (d v s totalt ca 150 meters tåglängd) har detta upplägg god 

kapacitet för 25 % av resenärsunderlaget. 

Motsvarande i koll-scenariot blir fyra tågavgångar per timme (kvartstrafik) med multipelkopplade 

tågset för de 39 procenten av resenärsunderlaget, se Tabell 34 här nedan. 

Tåg 

Andel som färdas med tåg 25% 3 250           personer

Antal sittplatser per tågset 227 st

Acceptabelt antal stående per tågset personer 227              personer per tågset totalt

Längd per tågset 74,3 meter

Antal tåg per timme i högtrafik 5 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade set 1 st ger tåglängd 74         meter

Förflyttningskapacitet 3 405          
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Tabell 34: Kapacitetsberäkning tåg år 2040 i koll-scenariot med bibehållen konventionell busstrafik (15 %) 

Beräkningen av kapacitetsbehov tåg för håll-scenariot med 46 % av resenärsunderlaget med tåg 

redovisas i Tabell 35 nedan. Av denna framgår att det skulle behövas fem avgångar per timme med 

två multipelkopplade tågset för att ha tillräcklig kapacitet. 

 

Tabell 35: Kapacitetsberäkning tåg år 2040 i håll-scenariot med bibehållen konventionell busstrafik (15 %) 

Ett konstaterande utifrån ovan är, att om överflyttningen enligt något av scenarierna ovan – och i 

synnerhet koll- och håll-scenariot – från biltrafik till kollektivresande uppnås och med en 

befolkningsutveckling enligt prognos, finns underlag för en normal till högfrekvent pendeltågstrafik 

parallellt med en ganska omfattande trafik med konventionella bussar – ungefär hälften av dagens 

busstrafikvolym per timme.  

Om pendeltågsresande skulle uppfattas som så mycket mer attraktivt och snabbt än att åka med 

konventionell busstrafik, skulle fördelningen mellan buss och tåg troligen bli relativt annorlunda 

jämfört med ansatsen i Tabell 33 till Tabell 35 ovan. En möjlig utveckling skulle kunna vara, att ingen 

busstrafik bedrivs parallellt med tågtrafiken likt i E6-stråket. 

Det skulle således bli scenarier med 15 % högre resenärsandel på tåget än i kalkylerna ovan, det vill 

säga 40 % (bas-scenariot), 54 % (koll-) och 61 % i håll-scenariot.  

 

Tåg 

Andel som färdas med tåg 39% 5 470        personer

Antal sittplatser per tågset 227 st

Acceptabelt antal stående per tågset personer 227           personer per tågset totalt

Längd per tågset 74,3 meter

Antal tåg per timme i högtrafik 4 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade set 2 st ger tåglängd 149       meter

Förflyttningskapacitet 5 448          

Tåg 

Andel som färdas med tåg 46% 6 589           personer

Antal sittplatser per tågset 227 st

Acceptabelt antal stående per tågset personer 227              personer per tågset totalt

Längd per tågset 74,3 meter

Antal tåg per timme i högtrafik 5 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade set 2 st ger tåglängd 149       meter

Förflyttningskapacitet 6 810          
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I en situation utan parallell busstrafik innebär detta att tågtrafiken i bas-scenariot skulle behöva gå 

fyra gånger per timma med dubbelkopplade tågset, se Tabell 36 nedan. 

 

Tabell 36: Kapacitetsberäkning tåg år 2040 i bas-scenariot utan parallell konventionell busstrafik 

Motsvarande i koll-scenariot skulle innebära behov av sex tågavgångar per timme med 

dubbelkopplade tågset, se Tabell 37. 

 

Tabell 37: Kapacitetsberäkning tåg år 2040 i koll-scenariot utan parallell konventionell busstrafik 

Slutligen, en transportefterfrågan i enlighet med håll-scenariot där drygt 60 % av resenärsunderlaget 

utefter 158-stråket i Göteborgs och Kungsbacka kommun åker tåg, skulle innebära en resenärsvolym 

på knappt niotusen personer under tre timmar mot Göteborg på morgonen. Detta skulle då fordra 

sju avgångar per timme med dubbelkopplade tågset för att klara av kapacitetsmässigt, se Tabell 38 

här under. 

Tåg 

Andel som färdas med tåg 40% 5 207         personer

Antal sittplatser per tågset 227 st

Acceptabelt antal stående per tågset personer 227            personer per tågset totalt

Längd per tågset 74,3 meter

Antal tåg per timme i högtrafik 4 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade set 2 st ger tåglängd 149     meter

Förflyttningskapacitet 5 448  

Tåg 

Andel som färdas med tåg 54% 7 557         personer

Antal sittplatser per tågset 227 st

Acceptabelt antal stående per tågset personer 227            personer per tågset totalt

Längd per tågset 74,3 meter

Antal tåg per timme i högtrafik 6 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade set 2 st ger tåglängd 149     meter

Förflyttningskapacitet 8 172  
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Tabell 38: Kapacitetsberäkning tåg år 2040 i håll-scenariot utan parallell konventionell busstrafik 

Ovanstående beräkningar visar på att det skulle kunna finnas underlag för frekvent pendeltågstrafik 

utefter ett nytt eventuellt stråk från Kungsbacka efter år 2040. Vidare åskådliggörs tågtrafikens höga 

kapacitet och goda skalbarhet, i och med att kvartstrafik kan fungera för passagerartal på mellan 

4000 och nästan 6000 personer, tack vare möjligheten till multipelkoppling av motorvagnseten. Om 

tre motorvagnset kopplas samman, erhålls en kapacitet på nästan 700 personer per tåg och en 

kapacitet per timma, med kvartstrafik, på mellan 2500 och 2800 personer, vilket är i linje med de 

2400 som anges i ”Idéstudie spår 2050”. 

  

Tåg 

Andel som färdas med tåg 61% 8 759         personer

Antal sittplatser per tågset 227 st

Acceptabelt antal stående per tågset personer 227            personer per tågset totalt

Längd per tågset 74,3 meter

Antal tåg per timme i högtrafik 7 st

Antal timmar med högtrafik 3 timmar

Möjligt antal multipelkopplade set 2 st ger tåglängd 149     meter

Förflyttningskapacitet 9 534  
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7. Effekter av eventuell ny pendeltågstrafik ihop med befintlig i 
järnvägssystemet 

För konventionell buss, Metrobuss- samt Light rail har, i tidigare avsnitt, effekter och påverkan – 

primärt avseende ökad trängsel i gatu-/markplan där flertalet buss- och spårvagnslinjer möts inne i 

Göteborgsnoden – beskrivits till följd av en ökad eller ny trafikering längs 158-stråket. Detta även 

med koppling till slutsatser i angränsande ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard. På motsvarande sätt 

behöver utblick utanför det direkta 158-stråket även göras för en eventuell ny järnvägssträckning i 

kollektivtrafikreservatet. 

Oavsett vilket kollektivtrafik-koncept som beaktas, stannar detta inte inom föreliggande 

åtgärdsvalsstudies primära studieområde, utan trafikerar utanför stråket – mot Göteborg och/eller 

mot Kungsbacka. Därmed blir det orimligt att vid en värdering av framtida kollektivtrafik-koncept inte 

beakta vilken effekt/påverkan koncepten får även utanför det primära studieområdet. Om ett 

koncept, hur väl det än må fungera inom studieområdet, leder till stora trafik- och 

framkomlighetsproblem/infarkt någon annanstans i det infrastrukturella systemet, blir det svårt att 

på ett trovärdigt sätt förorda det. Av detta skäl görs här även en betraktelse av vad en eventuell ny 

pendeltågssträckning i 158-stråket kan få för påverkan på det kringliggande järnvägssystemet. 

I beskrivningarna av nuvarande pendeltågstrafik samt regiontågstrafiken på Bohus- och Kust till 

kustbanan (avsnitten 3.6.1 och 3.6.2) ovan, redogörs för trafik på respektive stråk under den mest 

intensiva tiden vid klockan 07. Detta åskådliggörs i Figur 38. I denna är pendeltågsstråken och dessas 

trafikvolymer lilafärgade, enkelspårbanorna och regiontågstrafiken per timma på dessa i svart. Vidare 

är Västlänkens schematiska dragning illustrerad i blått och ett eventuellt nytt stråk till Kungsbacka i 

rött. Utöver den illustrerade trafiken, förekommer bland annat omfattande tågtrafik söderifrån med 

Öresundstågen samt långväga trafik med SJ och MTR. Dessa är dock inte medtagna i illustrationen, 

då denna och följande resonemang fokuserar på Västtrafiks pendel- och regiontågtrafik. 

 

Figur 38: Schematisk nulägesbild av järnvägssystemet i Göteborg med Västlänken samt ett eventuellt nytt Kungsbacka-stråk 
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På alla tre existerande pendeltågsstråk (Norge-Vänerbanan, Västra stambanan och Västkustbanan) 

körs vid aktuell tid kvartstrafik, det vill säga en takt på fyra tåg per timma. På Bohusbanan går två 

regiontåg per timma vid 07-tiden och på Kust till kustbanan ett regiontåg. 

Idag vänder alla tåg inne på Göteborgs centralstation, som är en så kallad säckstation, varför 

tågträngsel och långsam färd sista biten in mot Göteborg C är relativt vanligt. Detta återspeglas också 

i tidtabellerna och har beskrivits avseende lägre genomsnittshastighet närmast Centralstationen i 

avsnitten ovan. 

När Västlänken är färdigbyggd, år 2026 enligt plan, kommer pendeltågen och en del av regiontågen 

att gå genom denna i stället för att vända vid Göteborg C. Det innebär att ett pendeltåg från Alingsås 

kommer att passera genom Västlänken via stationslägena vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen 

på sin väg till Kungsbacka. 

Figur 38 ovan är, som nämnts, en schematisk nulägesbild av pendeltågs- och regiontågstrafikens 

intensitet på respektive stråk. Utifrån nuvarande tågtrafikvolymer, och en utgångspunkt att alla 

pendeltåg kommer att köra genom Västlänken, innebär detta att det skulle bli ett ”övertryck” 

norrifrån. Detta då totalt åtta tåg per timme från Norge-Vänerbanan och Västra Stambanan inte 

svaras upp av mer än fyra tåg från Kungsbacka per timma. 

Hur trafiken på respektive stråk kommer att utveckla sig mot år 2040 är mycket svårt att förutse, 

men med den förväntade befolkningsökning i Göteborgsregionen är ett rimligt scenario att trycket på 

pendeltågen kommer att öka. Helt eller delvis kommer detta att kunna hanteras genom att i större – 

eller full – omfattning köra pendeltågen med multipelkopplade motorvagnset. Därtill kommer 

eventuella skillnader i befolkningsökningstakt utefter de olika stråken, vilket kan innebära en viss 

obalans gentemot idag, det vill säga att turtätheten eventuellt ökas på något stråk, men förblir vid 

kvartstrafik på övriga. 

Kust till kustbanan är idag inget starkt alternativ restidsmässigt mellan Borås och Göteborg, utan här 

är högfrekvent trafik med dubbeldäckarbussar nuvarande lösning. Någon pendeltågstrafik på detta 

stråk torde därmed vara uteslutet. Däremot, avseende Götalandsbanan, planeras för en cirka 6 mil 

dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås via 

Landvetter flygplats, dimensionerad för en hastighet på 250 kilometer i timmen. Utbyggnaden är en 

del av en ny planerad stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Oavsett om 

regiontåg via denna nya bana från Borås in till Göteborg är planerade att gå via Västlänken eller ej, 

kommer de sannolikt vara av annan typ/modell än pendeltågen på grund av krav på högre 

topphastighet. Denna regiontågstrafik bör därmed inte ha någon påverkan på balansen mellan norr- 

och söderifrån till Göteborg inkommande pendeltåg beskrivet ovan. 

Ytterligare en faktor som kan påverka bilden ovan är tågtrafiken på Bohusbanan. Idag är denna 

enkelspårig och trafikeras av regiontåg, två per timma. Då kustområdet norrut från Göteborg – likt 

kustområdet utefter 158-stråket söderut – är attraktivt boendeområde, kan en fortsatt 

befolkningstillväxt förväntas där, även om den kanske inte blir lika stor som i södra delen av 

Göteborgs kommun. Detta i kombination med byggande av Brunnsbo station, vilken rimligtvis 

adderar passagerarunderlag, skulle kunna ge behov av mer frekvent tågtrafik på Bohusbanan. 
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Om det fortsatt sker genom trafik med enbart regiontåg, eller om pendeltågstrafik är igång år 2040 

från exempelvis Stenungsund, är oklart. Från Stenungsund till Göteborg är järnvägssträckan 48 

kilometer, att jämföra med 45 kilometer från Alingsås till Göteborg. Pendeltågstrafik från 

Stenungsund – med tanke på det relativt stora antalet till Göteborg in-pendlande resenärer – borde 

därmed inte vara en orimlighet. Problemet är att banan är enkelspårig, har max tillåten hastighet 140 

km/h och sträckan mellan Ytterby och Kode är för närvarande dimensionerande, enligt TRV:s 

kapacitetscenter.  

Stråket klassificerades 2018 ha medelhöga kapacitetsbegränsningar (gult) på dygnsbasis och högt 

kapacitetsutnyttjande (rött) under de två mest intensiva timmarna, vilka är klockan 05:25-07:25. Ska 

det vara möjligt att få till en fungerande kvartstrafik från Stenungsund krävs fler mötesspår och 

eventuellt sträckor med partiellt dubbelspår. Vidare bör hastighetshöjande insatser komma ifråga, 

såsom rätning av snävare kurvor. 

Utifrån ovan kan konstateras, att det beskrivna övertrycket norrifrån in mot Göteborg lär kvarstå. 

Detta är troligen en av grunderna till att det för närvarande planeras för en relativt stor andel 

vändande tåg vid Mölndals station och en angränsande tågdepå i området. 

Om ett nytt järnvägsstråk skulle byggas från Haga station till Kungsbacka och, enligt beräkningarna i 

sektion 0, trafikeras med fyra tåg i timmen under högtrafikperioder, skulle tågtrafiksystemet 

balanseras bättre och merparten – eller eventuellt alla – tågvändningar i Mölndal kunna elimineras. 

Om tågen från Alingsås respektive Ale skulle gå till Kungsbacka växelvis, det vill säga varannan tur 

från Ale till Kungsbacka via Västkustbanan och varannan via nytt eventuellt stråk och på motsvarande 

sätt från Alingsås, skulle en helt ny nivå av sömlöst resande med väsentligt större räckvidd än idag 

kunna skapas. Som exempel skulle en resande från Nödinge eller Lerum således kunna åka till 

Lindome eller Nya Hovås utan byten och med en mycket kortare restid än idag. Det skulle alltså bli 

väsentligt lättare att bo i södra Storgöteborgsområdet och arbeta i det norra, eller vice versa, än idag 

utan att behöva resa med bil däremellan. 

Ytterligare en nyttofaktor, som skulle kunna möjliggöras av den syd-riktade anslutningen i 

Kungsbacka enligt Figur 29 ovan, är att de sydgående tågen till Kungsbacka regelmässigt (och 

lämpligen) skulle kunna gå i en loop. Det innebär alltså att tågen inte vänder i Kungsbacka, utan 

fortsätter genom Kungsbacka ut på det andra stråket i norrgående riktning. Ett tåg söderut via 

Västkustbanan skulle därmed, efter stopp i Kungsbacka, fortsätta över till det nya stråket för färd 

norrut till Göteborg. På detta vis möjliggörs även resor från t ex Lindome till Sahlgrenska utan behov 

av, som idag, relativt tidskrävande tvärgående resor (d v s i väst-östlig riktning). Detta upplägg 

innebär även en potential till bättre nyttjande av tågens kapacitet i motsatt riktning till den 

dominerande pendlingsströmmen, det vill säga söderut på morgonen. 

Ett nytt stråk till Kungsbacka kombinerat med den beskrivna anslutningen till Kungsbacka station 

påminner mycket om det ringformade järnvägssystemet mellan Helsingfors centralstation och 

Helsingfors-Vanda flygplats, där man kan åka såväl västlig som ostlig slinga mellan dessa strategiska 

målpunkter och en rad mellanliggande. Nyttan av en sådan utformning är klart högre än om båda 

stråken till Kungsbacka skulle kräva vändande tåg på respektive linje och genomgång alltså inte vore 

möjligt.  
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7.1 Andra potentiella systemnyttor med ett nytt järnvägsstråk 
 

I tidigare sektioner har ett antal nyttor med ett nytt eventuellt järnvägsstråk till Kungsbacka för 

resenärsströmmarna mot Göteborg beskrivits, såsom: 

• Högre snitthastighet och kortare restider (ca en halvtimme med tåg från Kungsbacka till 

centrala Göteborg kontra 50-60 minuter med Light rail eller Metrobuss samma sträckning). 

• Effektiv sammankoppling av större/nya områden med varandra med rimlig restid och i 

resekedjor med färre eller inga byten.  

• Hög kapacitet och skalbarhet i och med möjlighet till multipelkoppling av motorvagnset. 

Utöver dessa listade fördelar finns på en övergripande infrastrukturell nivå fördelar med ett nytt 

stråk från Kungsbacka till Haga station. Dessa handlar primärt om förbättrad redundans och minskad 

störningskänslighet på systemnivå. 

7.1.1 Redundans 

Idag är den dubbelspåriga Västkustbanan enda stråket in till Göteborg söderifrån. Uppstår störning 

och stopp utefter detta, är det tvärstopp i tågtrafiken in mot eller ut från Göteborg, alternativt starkt 

reducerad framkomlighet i och med enkelspårsdrift.  

Ett nytt eventuellt stråk från Kungsbacka till Haga station fungerar som omledningsväg för alla 

persontåg såväl pendeltåg, som region- och fjärrtåg. Däremot olämpligt och inte aktuellt som 

omledningsalternativ för godstrafiken. 

Ett eventuellt stopp på Västkustbanans uppspår (norrgående) under morgontimmarna ställer i 

dagsläget till stora problem och förseningar för många pendlare. Med ytterligare ett stråk från 

Kungsbacka minskas systemets störkänslighet väsentligt och tåg som ej hunnit avgå från Kungsbacka 

kan skickas iväg i den andra sträckningen i stället. Med ett antal strategiskt utplacerade 

övergångsväxlar kan, vid ett långt stopp, delar av en eventuell tågkö på Västkustbanan in mot 

Göteborg möjligen vändas och köra tillbaka till Kungsbacka för färd det andra stråket istället för att 

alla ska passera ett nålsöga med enkelspårsdrift. Med ett nytt stråk från Kungsbacka ökar således 

redundansen och robustheten för persontrafik från Kungsbacka (och söder därom) in till Göteborg. 

7.1.2 Minskad störkänslighet på systemnivå 
 

Om kontaktledning i dagsläget rivs ned på Västkustbanan mellan Kungsbacka och Göteborg, är det 

högts sannolikt att tågtrafiken måste stoppas helt på sträckan i båda riktningarna. Detsamma gäller 

eventuellt spårspring. Även i ett framtida läge, med eventuell fyrspårsdrift på Västkustbanan mellan 

Kungsbacka och Göteborg, stoppar troligtvis nedriven kontaktledning eller spårspring trafiken helt – 

eller möjligen nästintill fullständigt. För ett järnvägssystem Kungsbacka-Göteborg med 2+2 spår 

istället för fyra sammanhållna spår bör det samlade systemets störkänslighet således vara lägre. Ur 

ett kapacitetsperspektiv är det dock något bättre med 4 spår än 2+2, speciellt vid dynamisk 

trafikledning då tåg avviker från normal tidtabell. Planeringsmässigt kan och bör dock trafiken på 2+2 

spår i så fall fördelas väl mellan dessa, vilket till exempel skulle kunna innebära att alla Regiontåg 

(Öresundståg), vilka idag går i halvtimmestrafik, leds via 158-stråket istället för i nuvarande rutt på 

Västkustbanan. 
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8. Summering och bedömning av lösningsalternativen 

 

I de tidigare sektionerna 3.2 till 3.6 har alternativa lösningsalternativ för ökad kollektivtrafik och 

främjande av överflyttning till denna beskrivits. Hela skalan från mer av dagens konventionella 

bussupplägg via mer kapacitetsstarka lösningar i form av Metrobuss/BRT och Light rail – inklusive 

kombination av någon av dessa med konventionell busstrafik – upp till nytt järnvägsstråk med 

pendeltågstrafik. I detta kapitel beskrivs en genomförd värdering av alla lösningsalternativen. 

8.1 Perspektiv och parametrar till grund för värderingen 
 

En värdering av vilket alternativ som är bäst lämpat på längre sikt är en fråga om många parametrar 

och påverkansfaktorer samt stor osäkerhet. Vidare finns sex intressent-/aktörsnivåer eller perspektiv 

att utgå från vid värdering av lösningsalternativ: 

1. Resenärsperspektivet, ur vilket bl a följande parametrar är av betydelse: 

o Restid 

o Turtäthet/frekvens 

o Komfort, det vill säga säteskomfort, buller samt vibrationer och skakningar  

o Personligt utrymme och möjlighet att arbeta ombord 

o Pålitlighet/förutsägbarhet med avseende på avgångs- och ankomsttider 

 

2. Samhällsperspektivet som ska tillhandahålla lösningsalternativet/-en. Vid värdering av 

lösningsalternativ är, ur detta perspektiv, viktiga parametrar bl a: 

o Förmåga att främja av överflyttning från bil till kollektivtrafik 

o Förstoring av pendlingsregion och därmed lokal arbetsmarknad 

o Efterfråge-/kapacitetsintervall som konceptet fungerar inom och eventuell 

skalbarhet 

 

3. Trafiksäkerhetsperspektivet, det vill säga skillnader mellan lösningsalternativen med 

avseende på ökad trafiksäkerhet och minskad personskaderisk 

 

4. Miljöperspektivet 

o Miljöpåverkan (emissioner) och energianvändning/-effektivitet för respektive 

koncept 

o Påverkan på tredje man, det vill säga boende eller personer som uppehåller sig 

dagtid på platser som kan påverkas av lösningsalternativ genom buller, vibrationer, 

inskränkning av rörelsefrihet eller förlust av tomtmark eller rekreationsområde 

 

5. Investeringsperspektivet 

o Nivå på investering i nödvändig infrastruktur 

o Nödvändiga investering i fordon 
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6. Kostnadsperspektivet 

o Kostnader för förar-/personalbehov ombord per fordon/avgång 

o Kostnader för underhåll 

Beträffande miljöperspektivet, påverkan på tredje man, bedöms det relativt likvärdigt för 

alternativen Metrobuss/BRT, Light rail och järnväg. 

I alla tre fallen torde det vara fråga om att anlägga en ny korridor utmed Väg 158 för någorlunda till 

riktigt snabbgående trafik. Möjligen kan Metrobuss nyttja existerande busskörfält i norra delen av 

stråket, men för övriga koncept bör det bli ny korridor hela sträckningen. 

Bredden på korridoren skiljer något mellan koncepten, men barriärverkan och förändrad 

markanvändning bedöms hyggligt likvärdig. Avseende grad av störning knutet till själva trafiken, är 

det möjligt att tåget kommer bäst ut, då det har lägst turtäthet och är relativt tystgående.  

Light rail bedöms som mest störande på grund av ljud och högre turtäthet. BRT kommer att ha än 

högre turtäthet än Light rail, men bedöms tystare. Det något större markintrånget som en järnväg 

troligen innebär, uppvägs därmed förmodligen av dess glesare trafik jämfört med de andra 

koncepten. Skillnaden mellan de tre olika koncepten avseende påverkan på tredje man bedöms 

därmed – på en översiktlig nivå – vara relativt försumbar. 

En väsentlig faktor, både rörande tredje man-perspektivet och värderingen av övriga parametrar 

nedan, är att jämförelsen har gjorts utifrån att alla alternativen går i en sträckning från Kungsbacka 

till Göteborg. Detta är nödvändigt för att värderingen av alternativen ska bli fullt jämförbar.  

I avsnitt 3.5 ovan har en kombination av BRT alternativt Light rail tillsammans med konventionell 

buss beskrivits. Då ett sådant koncept kan kombineras samman på många olika sätt, låter det sig 

svårligen jämföras med övriga, mer renodlade, alternativ som sträcker sig hela vägen. 

Ytterligare en aspekt som bör nämnas är, att under resenärsperspektivet tas parametern 

tillgänglighet upp. Oavsett lösningsalternativ går rimligen alla i samma korridor utefter Väg 158, det 

vill säga varken BRT eller Light rail kan gå närmare befolkningstyngdpunkten i varje område utefter 

korridoren än tåget. I detta avseende är således tillgängligheten densamma för alla tre alternativen. 

Dock är stations-/hållplatsavstånden för Metrobuss/BRT och Light rail kortare än för tåget, varför 

värderingen av tillgänglighet blir högre för dessa än för tåget i värderingsmatrisen (som är uppdelad) 

nedan. 

8.2 Värdering av lösningsalternativen 
 

De olika lösningsalternativen har bedömts med en betygsskala (1-5) hur väl de uppfyller respektive 

del-kriterium/parameter. För vart och ett av dessa del-kriterier är även angivet en viktningsfaktor (1-

3), som differentierar hur viktigt ett visst del-kriterium uppfattas i värderingen. Genom multiplikation 

och summation erhålls ett sammanlagt, viktat resultat för respektive lösningsalternativ, se den 

uppdelade matrisen (Tabell 39-42) på de följande sidorna. Denna matris har utvecklats genom 

iterativa avstämningar och justeringar med arbets- och projektgrupperna för ÅVS-158 samt vid ett 

särskilt sammankallat möte med Trafikverksrepresentanter från Planering i Göteborg. 
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 Tabell 39: Värdering av lösningsalternativ 
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 Tabell 40: Värdering av lösningsalternativ (forts.) 
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 Tabell 41: Värdering av lösningsalternativ (forts.) 
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 Tabell 42: Värdering av lösningsalternativ - resultat 
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Av värderingen av lösningsalternativen utifrån de olika perspektiven i tabellerna ovan, framgår att 

pendeltågsalternativet erhåller högts sammanviktad poängsumma i bedömningen av framtida 

kollektivtrafiklösning mot och bortom år 2040. Som ett komplement har respektive betyg, det vill 

säga icke-viktat, summerats. Detta för att synliggöra om något av alternativen fått högt betyg för 

delkriterier som viktats högt och därmed gynnats. Så är inte fallet, utan den ingående ordningen 

mellan lösningsalternativen är densamma. 

Parametrar/delkriterier där speciellt konventionell buss, men även Metrobuss sticker ut positivt mot 

övriga koncept är: 

• Tillgänglighet /avstånd för resenärer till station/hållplats, där speciellt konventionell buss 

har en hög servicegrad/tillgänglighet för resenärerna då busslinjerna går i existerande 

väginfrastruktur och kan dragningsmässigt anpassas för så god träffbild som möjligt. Detta 

gäller tills del även för Metrobuss, men denna har en tydligare linjeföring utefter större stråk. 

• Påverkan på tredje man, inskränkning av mark eller rörelsefrihet och barriärverkan för 

människa och för djurliv är tydligt lägre med konventionell buss och för Metrobuss – som till 

största delen går i befintlig väginfrastruktur – än för de spårbundna alternativen, vilka fordrar 

ibruktagande av järnvägsreservatet. 

• Nivå på investering i nödvändig infrastruktur är också – helt naturligt – betydligt lägre för de 

båda busskoncepten jämfört med de spårbundna. Speciellt gäller detta för konventionell 

buss där infrastrukturella investeringar främst handlar om anläggande av busskörfält utefter 

befintlig väginfrastruktur. 

Parametrar/delkriterier där pendeltågsalternativet är särskilt stark gentemot övriga koncept är: 

• Total restid/restidskvot, vilket bedöms vara den viktigaste faktorn för resenärerna i valet 

mellan bil och kollektivtrafik. Här är tåget överlägset samtliga av de övriga koncepten Detta 

är kopplat till tågets ungefär dubbla snitthastighet jämfört med övriga alternativ. 

• Personligt utrymme, möjlighet till arbete ombord. På tåget är sätena generellt bredare än på 

buss och spårvagn samt avstånd till framförvarande rad större. Vidare är mittgångar och 

allmänutrymmen genomgående större, varför den personliga sfären oftast kan upplevas 

vidare på tåg än övriga koncept. Därtill finns i allmänhet fällbara bord från framförvarande 

ryggstöd på tåg, men lite mer sällan i övriga trafikslag. 

• Komfort, det vill säga hur breda och välstoppade/-utformade sätena är, ljudnivå vid färd 

samt skakningar, vibrationer och fjädringskomfort. Ett modernt persontåg på helsvetsad räls 

erbjuder i detta avseende en högre komfortnivå än övriga koncept. 

• Förmåga att främja ytterligare kollektivtrafikresande. Tåget uppfattas generellt ha högre 

attraktivitet, till stor del beroende på ovanstående punkter, och ger bäst möjligheter att 

arbeta under färd. 

• Bidrag till förstoring av pendlingsregion/lokal arbetsmarknadsregion. Med en anslutning av 

ett eventuellt nytt stråk i Kungsbacka såsom beskrivits ovan, möjliggörs nya, snabba och 

sömlösa resor i öst-västlig riktning samt effektivt från södra till norra storstadsområdet på ett 

sätt som övriga lösningsalternativ inte kan erbjuda. 

• Efterfråge-/kapacitetsintervall som konceptet fungerar inom och grad av skalbarhet. Tåget 

har hög kapacitet per avgång och denna kan genom sammankoppling av motorvagnset 

snabbt skalas upp väsentligt. 
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• Ur trafiksäkerhetssynpunkt innebär pendeltåg högst förbättring jämfört med dagens 

situation i och med tåg- och järnvägssystemets höga säkerhetsnivå med planskildheter, 

inhägnad, bommar och ATC-system. Vidare bidrar tåg och även Light rail till avlastning av 

vägsystem, d v s att lyfta bort vägfordon från 158-stråket, men även från mer centrala delar 

av staden. Något som är till gagn för framkomlig- och hastighet, men även säkerhet i 

gränssnittet vägfordon-gående/cyklister. 

• Beträffande miljöpåverkan och energianvändning får pendeltåget hög värdering. Detta då 

det redan i nuläget, genom sin elektrifiering, ger låga/inga fossila (beroende på el-

framställningen). Även övriga koncept är eller håller på att bli hel- eller delelektriska, men 

tåget är klart bäst med avseende på energiförbrukning per passagerarkilometer. Därtill 

innebär spårbunden trafik, utöver koldioxidnyttan, även reduktion/eliminering av Kväve- och 

Svaveloxider, kolväten och partiklar (dels från dieselförbränning, dels från däck och vägbana). 

Det ska betonas, att ovanstående värderingsmatris är en översiktlig bedömning och jämförelse av 

lösningsalternativen, vars syfte är att ge en indikation om styrkor och svagheter i respektive koncept. 

I ett fortsatt arbete ligger att mer djupgående utreda ifrågakommande koncept, samt eventuella 

ytterligare hybrider av dem, och därtill genomföra investerings- och kostnadsbedömningar för dem 

och samhällsekonomiska beräkningar. 

Oavsett eventuellt val av Metrobuss, Light rail eller järnväg är nödvändiga investeringsbelopp mycket 

stora för såväl fordon och terminal-/stationslägen som i infrastrukturen (främst för Light rail och 

järnväg), liksom kostnaderna för drift, underhåll och personal. Metrobuss bör investeringsmässigt 

fordra mindre än Light rail och järnväg, medan järnväg fordrar klart minst personaltäthet. Hur stor 

investering i fordonsflotta som blir nödvändig för Metrobuss är beroende av hur frågan om stående 

resenärer hanteras. Om, med hänsyn till restid, högre topphastighet än 70 km/h ska vara möjlig talar 

mycket för att det blir fråga om enbart sittande resenärer. I detta fall blir nödvändig avgångsfrekvens 

väsentligt högre än vad kalkylerna i avsnitt 6.2 visar och erforderlig mängd fordon knutna till 

kollektivtrafikbetjäning av 158-stråket mycket större. 

Beträffande investeringsbelopp för infrastruktur ligger dessa tydligt högre för järnväg än spårväg. Då 

en eventuell ny sträckning Kungsbacka – Haga station skulle vara dedicerad för persontåg, skulle den 

kunna byggas med större tillåtna stigningar och nivåskillnader än gängse järnvägsstråk, vilka även 

måste fungera för godstågen. Detta skulle möjligen kunna kompensera något för de mycket stora 

byggkostnader som en tunnel sista biten in till Haga station innebär. 

Angående investering i fordon blir den – möjligen något överraskande – för fordon knutna till trafik i 

158-stråket större för Light rail än för pendeltåg. Detta då investeringsbeloppet per meter fordon är 

approximativt detsamma – 1 miljon kronor per meter fordon – och passagerarkapaciteten lägre per 

fordonsmeter i spårvagn än i tåg. Därtill är hastigheten troligen ungefär hälften av pendeltågets, 

varför relativt sett spårvägsfordon är mer uppbundna i trafik per tidsenhet. 

Ovanstående bedömning av lösningsalternativen i matrisen, som – enligt ovan – arbetats fram i ett 

brett och multikompetent forum, indikerar att de spårbundna kollektivtrafikalternativen värderas 

något högre när samtliga parametrar vägts samman. Dock ska påpekas, att skillnaden mellan Light 

rail och Metrobuss/BRT inte är särskild stor enligt värderingen.  
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Light rail har identifierade fördelar gentemot Metrobuss som väger över avseende miljöpåverkan, 

trafiksäkerhet samt kapacitet/skalbarhet tack vare att vagnar kan multipelkopplas till längre set (upp 

till 90 meter bedöms möjligt) än vad som är möjligt/rimligt med Metrobuss. Dessa bedöms i max-

fallet möjligen kan köras, genom platooning, i dubbelfordonskonfiguration, d v s troligen som mest 

med ca 50 meters längd. 

Enligt värderingsmatrisen erhåller pendeltågsalternativet högst sammanvägd poäng. Detta, som 

nämnts tidigare, primärt på grundval av högre värdering med avseende på restid, personligt 

utrymme (möjlighet till arbete ombord), komfort, kapacitet (och dess skalbarhet) samt 

trafiksäkerhet. Ett eventuellt nytt järnvägsstråk längs 158:an skulle i så fall – förutom funktionen som 

kollektivtrafikförsörjning genom frekvent pendeltågstrafik – även kunna fungera som helt eller delvis 

dedikerat regiontågsstråk för tåg söderifrån samt som ett möjligt omledningsstråk för fjärrpersontåg. 

8.3 Förslag angående deletapp på väg mot långsiktig lösning 
 

Värderingen av kollektivtrafikalternativen – gjord tillsammans med multikompetent gruppering – i 

avsnittet ovan, lyfter fram de spårbundna alternativen – och värderar pendeltågsalternativet högst – 

som långsiktiga lösningsalternativ i 158-ståket. Med tanke på resenärsunderlag och investeringar 

dessa alternativ fordrar är det inte rimliga förrän tidigast i tidsspannet år 2035–2040, eller där 

bortom. En satsning på spår- eller järnväg möjliggör kapacitetsstark och skalbar persontransport, 

men kräver samtidigt, som nämnts ovan, ett tillräckligt befolkningsunderlag och en god 

nyttjandegrad för att vara motiverad. 

Steget till eventuell utbyggnad av spår- eller järnväg i 158-stråket på längre sikt är mycket stort. 

Satsningar/delsteg som ligger i linje med – och inte går på tvärs med – en långsiktig spårbaserad 

transportlösning och som samtidigt, i högre grad än nuvarande lösningar, bidrar till fortlöpande 

resenärsöverflyttning från bil kollektivtrafik bör eftersträvas. Härvid bör rimliga och lämpliga åtgärder 

värderas inom olika tidsperspektiv, till exempel vad som kan göras under åren på kort, medellång och 

längre sikt. 

8.3.1 Kort sikt (fem upp till max tio år) – mer av busstrafik enligt dagens koncept 
 

På kort sikt, vilket i dessa långsiktiga planeringssammanhang får anses vara upp till möjligen de tio 

närmaste åren, är mer av busstrafik enligt dagens koncept (konventionell busstrafik) den troligaste 

och rimligaste utvecklingen av kollektivtrafiken i 158-stråket. Det innebär ökad kapacitet i merparten 

av dagens linjesträckningar genom ökad turtäthet och/eller byte till nya fordon med högre 

passagerarkapacitet. Detta är dock bara möjligt upp till en viss gräns, på grund av risk för 

busstrafikinfarkt inne i centrala staden och i ett antal knutpunkter. Redan idag kan ses tendens till 

detta, viket beskrivits i tidigare avsnitt. Därmed kommer även nya linjer med nya start och/eller 

målpunkter att behöva sättas in för att, med rimlig framkomlighet och hastighet, klara de kommande 

förflyttningsbehoven. 

Vidare bör, förutom existerande trafik med färgade expressbussar, möjligheterna inventeras för att 

förstärka kapaciteten på pendelparkeringar där behov finns och att införa expressbusslinje som 

endast stannar vid pendelparkeringarna och på så vis erbjuder en snabbare resa från bl a Vallda, 

Särö, Snipen/Gatersered och Brottkärr, in till Järnbrott/Radiomotet och mer centrala målpunkter. 
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Utöver mer busslinjer, tätare avgångar och eventuellt även större fordon, bör smart mobility-

lösningar för bättre kapacitetsutnyttjande av varje fordon noga övervägas. En effekt som ofta 

uppstår – i ökande grad ju högre turtäthet – är ikappkörning. Detta innebär, att en buss på en viss 

linje kör ikapp föregående bussavgång på samma linje.  

Denna effekt förstärks, som nämnts av turtäthet, men också av hur stor resandeefterfrågan det är i 

den aktuella tidpunkten. Ju fler som önskar stiga av och på vid varje stopp, desto längre blir 

hållplatsstoppen vilket driver ikappkörningseffekten. Det är inte ovanligt att resenärer får stiga på en 

redan förhållandevis full buss, omedvetna om att någon eller några få minuter senare kommer en 

lågbelagd buss på samma linje. Med en teknisk lösning för dynamisk sätesavkänning (på liknande sätt 

som bältesvarnare i personbilar fungerar) i bussarna som kommunicerar med displayer i väntkurerna 

på hållplatserna skulle detta problem kunna reduceras och ett bättre och jämnare 

kapacitetsutnyttjande åstadkommas. Detta bör så snart som möjligt utredas och funktionen bör 

specificeras in som ett fordonsfunktionskrav i varje ny upphandling som Västtrafik gör. 

8.3.2 Medellång sikt (drygt tio år) – eventuellt införande av Metrobuss/BRT 
 

Någonstans inom tidshorisonten tio upp till möjligen 15 år bort bör, med ökad befolkning i 158-

stråket och tilltagande kollektivtrafikbenägenhet, något mer än linjär utveckling av befintligt 

busskoncept vara rimligt att införa. Enbart ytterligare utveckling av konventionellt busskoncept 

bedöms inte tillräckligt. Detta då busstrafiken kommer att behöva ökas i storleksordningen 20-70 

procent mot år 2040, beroende på scenario, vilket kommer att vara mycket svårt att hantera i 

markplan inne i Göteborgsnoden tillsammans med växande volymer av andra buss- och 

spårvagnslinjer.  

Ett större utvecklingssteg bedöms fordras såsom Metrobuss/BRT som komplement till den befintliga 

busstrafiken och eventuellt som ersättning för vissa enskilda busslinjer. Ett alternativ till Metrobuss 

är Light rail, som dock är mindre flexibelt än Metrobussar, vilka något lättare kan styras om vid behov 

och/eller vid ombyggnationer av infrastrukturen. 

En rimlig utveckling skulle kunna vara etappvis utbyggnad av Metrobuss i separat korridor, vilket 

innebär en stor del-satsning – men inte lika omfattande som full järnvägsutbyggnad.  

En möjlighet skulle då vara, att ta kollektivtrafikreservatet öster om Väg 158 i anspråk i norra delen 

av stråket, som är mest tätbefolkad och trafikerad, och etappvis bygga ut detta söderut. 

Vid korridorens södra ände, vilken då etappvis flyttas söderut, kopplas Metrobusskorridoren till Väg 

158, som har sjunkande trafikvolymer undan för undan söderut, vilket troligen möjliggör att 

Metrobussen kan gå bland övrig trafik där utan att dess snitthastighet reduceras besvärande mycket. 

Metrobusskorridoren skulle då förslagsvis byggas bredd-, gestaltnings- och underbyggnadsmässigt på 

så sätt, att den senare kan omvandlas till dubbelspårig spår- eller järnväg. Vidare skulle förtida 

byggnation av stationslägen/-byggnader lämpliga för en eventuell framtida spårbunden lösning 

kunna göras och fungera även för Metrobuss. På detta sätt skulle strukturen – för såväl 

infrastrukturen som bebyggelseutvecklingen – kunna sättas oavsett trafikslag och förutsättningarna 

för exploatering av områdena utefter stråket bli tydligare och mer förutsägbara, vilket berörts i 

avsnitt 5.1.  
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Detta skulle då kunna innebära en lösning, som går att bygga vidare på för mer storskaliga 

kollektivtrafiklösningar utan att stora, gjorda investeringsbelopp skulle få förlorade. 

Det är alltså centralt, att välja en utvecklingsinriktning som inte innebär investeringsmässiga 

återvändsgränder (sunk costs/investments) om man vill gå från ett koncept ett steg upp till ett mer 

storskaligt. 

Att bygga separat Metrobuss kanal i den nordligaste delen av stråket bedöms även ha positiv 

påverkan på framkomlighet och säkerhet för såväl Metrobuss som befintliga busslinjer. Detta då 

resenärsunderlaget är större, busstrafiken mer frekvent – på grund av att flera linjer går i samma 

sträckning i den norra delen – och bussarna gör tätare hållplatsstopp än sydligare i stråket. En lösning 

som innebär att konventionell busstrafik, som stannar vid flertalet/alla hållplatser, delar nuvarande 

busskörfält med framtida Metrobussar bedöms olämpligt, eller rent av ohållbart. Dels ur 

framkomlighets- och hastighetssynpunkt för Metrobuss på grund av risk för ikappkörning av mer 

långsamtgående bussar vidd samutnyttjande av busskörfält.  Dels ur säkerhetssynpunkt vid tillfällen 

då konventionell buss ska svänga ut från busshållplats och snabbgående Metrobuss hinner ifatt 

bakifrån och räknar med att få passera fritt förbi. Detta kan för resenärerna leda till hastiga 

inbromsningar, vilket är obehagligt och en skaderisk för eventuellt stående resenärer, eller rent av 

olyckor med allvarligare konsekvenser. 

8.3.3 Längre sikt (tidigast år 2035-2040) – eventuell spårbunden lösning 
 

Hur långt söderut den etappvisa utbyggnaden av korridoren har kommit – och resenärsöverflyttning 

åstadkommits – när det skulle kunna vara rimligt att påbörja byggnation av en eventuell järnväg i 

kollektivtrafikreservatet är svårt att säga, men troligen inte mycket längre söderut än Brottkärr eller 

möjligen Gatersered. Tidsperspektivet för start av en eventuell, etappvis järnvägsutbyggnad ligger 

troligen minst 15 till 20 år bort i tiden – eller möjligen mer. Det innebär att en spårbunden lösning i 

stråket möjligen skulle kunna vara på plats i tidsspannet år 2040–2050. Någonstans i denna 

tidsperiod bedöms koncept som Metrobuss inte räcka till och/eller vara ett rimligt ekonomiskt 

alternativ med tanke på det stora fordons- och förarbehovet samt infarkt-risk i markplan i 

Göteborgskärnan. Redan vid år 2040 bedöms Metrobussavgångar per timme behöva ske i spannet 

var femte ner till varannan minut, beroende på vilket scenario som blir mest aktuellt. 

Det troligaste är då, att en första etapp byggs i de mest befolkade delarna av 158-stråket och dess 

förlängning, vilket innebär en första etapp från Haga station ner till Brottkärr. I en senare etapp skulle 

i så fall resterande sträckning ner till Kungsbacka byggas.  

Detta är den rimligaste etappindelningen med hänsyn till nytta med avseende på 

befolkningsunderlag och att etappen får en naturlig koppling till Västlänken och övriga 

pendeltågstrafiken. Enda invändningen är, att om Metrobusskanal byggts i järnvägsreservatets norra 

del som beskrivet ovan, störs/omöjliggörs denna Metrobusstrafik när byggnationen av järnväg 

inletts.  

Å andra sidan går anläggandet av järnväg betydligt snabbare om för järnväg anpassat reservat och 

underbyggnad redan finns på plats jämfört med fullständig byggnation från grunden. 
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Fördelen av detta i kombination med att ett förtida järnvägsanpassat reservat brutits för bruk av 

Metrobuss är, som nämnts tidigare och är centralt, att strukturbildningen för bostadsutveckling och 

med definierade stationslägen sker betydligt tidigare, vilket ger betydligt bättre och stabilare 

planeringsförutsättningar. 

Investeringsbeloppen för de två etapperna är (inom ramen för Järnvägsteknisk utredning) studerade 

och beräknade till: 

• Haga station-Brottkärr: 10–12 miljarder kronor 

• Brottkärr-Kungsbacka: 5–7 miljarder kronor 

Den första (översta) etappens investeringsnivåer är i hög grad avhängiga i vilken grad korridoren dras 

ovan jord kontra i tunnel samt exakt vilken sträckning mellan Haga och Brottkärr som väljs. 

Ovanstående investeringsbelopp ska vägas mot de nyttor som en byggnation av ny järnväg i 158-

stråket skulle ge i form av avlastningsnyttor på Västkustbanan, trängselnyttor (minskad trängsel 

Göteborgs Lokaltrafik) samt system- och restidsnyttor på stråket, men även i järnvägssystemet i stort 

i Göteborgsområdet. Dessa nyttor har värderats att ligga i spannet 11–18 miljarder kronor. 
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