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1 Inledning 

Inom projektet ”The Scandinavian 8 million City” 

undersöks förutsättningarna för trafik med höghastighets-

tåg på ny bana mellan Oslo och Köpenhamn. För 

Göteborgsregionen innebär detta en höghastighetsbana i 

nord-sydlig riktning, som ska passera genom regionen, 

dels ska kunna erbjuda ett stationsläge med hög 

tillgänglighet till regionens centrala delar, dels ha en 

koppling till tågtrafiken på Götalandsbanan som har 

ändstation i Göteborg. Hög tillgänglighet innebär också 

bra kopplingar till den lokala och regionala kollektiv-

trafiken liksom bra möjligheter till cykel- och bil-

parkering nära stationen. 

Föreliggande studie av trafikering och stationslägen visar 

hur de olika intressena på bästa sätt kan vägas ihop för att 

de krav som ställs på hög-hastighetstrafiken ska kunna 

kombineras med kraven på tillgänglighet till de centrala 

delarna av Göteborg och kopplingen till Götalandsbanan. 

Denna koppling ska även medge genomgående tågtrafik 

Stockholm-Göteborg-Oslo och Stockholm-Göteborg-

Köpenhamn. 

Studien ingår i COINCO, WP 2 (analys 5) och ska 

därmed bidra till att stärka Oslo-Göteborg-Köpenhamn-

regionens framtida konkurrenskraft och vara en central 

komponent i övergången till ett samhälle med låga 

utsläpp. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att översiktligt studera olika 

stationslägen i Göteborgsregionen samt möjliga system-

lösningar för en ny höghastighetsbana (Oslo-Göteborg-

Köpenhamn) på sträckan Trollhättan/Uddevalla-

Göteborg-Halmstad med avseende på trafik, kapacitet 

och tillgänglighet. 

Målet är att på ett pedagogiskt och överskådligt sätt 

beskriva effekter för olika systemlösningar med hänsyn 

till kapacitet i järnvägssystemet och tillgänglighet 

(restider). 

1.2 Metod 

Studien tar sin utgångspunkt i tidigare utredningar och 

analyser vad gäller förutsättningar för trafik och 

infrastruktur. Då externa källor används hänvisas till 

dessa. Intervju
1
 har även skett med Göteborgs hamn då 

                                                           

1
 Viktor Allgurén, 2013-03-04. (Manager Market 

Intelligence) 

det tidigt i utredningen identifierades som en viktig aktör 

avseende godstrafikens utveckling. 

Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035 ligger som 

grund för antaganden om utveckling av persontrafiken på 

befintliga banor. Likaså ligger denna som grund för 

antaganden om utbyggnader i infrastrukturen i grund-

scenariot. Från parallell utredning inom COINCO har 

trafikeringsförutsättningar för höghastighetståg och IC-

tåg inhämtats. 

För att skapa scenarier för godstrafikens utveckling har, 

förutom intervju med Göteborgs hamn, data inhämtats 

från analys av TØI
2
 i syfte att ta fram scenarier för 

överflyttning av gränsöverskridande godstrafik från 

sjöfart och väg till järnväg. 

Bedömning av kapacitetsutnyttjande tar sin utgångspunkt 

från Trafikverkets metod som härrör från UIC406 vilken 

är en europeisk standard för bedömning av kapacitets-

belastningen på järnväg. 

Tillgängligheten för olika stationslägen beskrivs till 

största delen genom kvalitativa resonemang men stöds 

också av översiktliga gångtidsberäkningar och restider 

från dagens och framtida planerade tidtabeller. 

1.3 Avgränsning 

Studien har olika avgränsning beroende på vad som 

avses. Trafikfunktionellt tas hänsyn till hela stråket Oslo-

Göteborg-Köpenhamn eftersom höghastighetståg och IC-

tåg går hela eller delar av sträckan. Geografiskt ligger 

fokus på sträckan Trollhättan/Uddevalla-Halmstad samt 

på delar av de banor som går till och från Göteborg. 

Trafikfunktionell avgränsning: 

 Nationellt/internationellt: Oslo-Göteborg-

Köpenhamn och Stockholm-Göteborg-

Oslo/Köpenhamn 

 Regionalt: Västra Götaland 

Geografisk avgränsning: 

 Stråket/korridoren, Trollhättan/Uddevalla-

Göteborg-Halmstad 

I bilden nedan visas den geografiska avgränsningen för 

studien. Studien är även avgränsad till att behandla trafik, 

kapacitet tillgänglighet och restider.. 

 

                                                           

2
 Transportekønomisk institut, ”Potensial for økt 

jernbanetransport over grensen”, mai 2010. 
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Figur 1: Studiens geografiska avgränsning. ©Lantmäteriet 
MS2009/09632. 
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2 Grundscenario 

Grundscenariot är framtaget i syfte att ha ett scenario att 

jämföra utredningsalternativen mot. Grundscenariot avser 

samma tidshorisont som utredningsalternativen, 

skillnaden ligger i att en höghastighetsbana inte är 

antagen Oslo-Göteborg-Köpenhamn. 

Förutsättningarna för persontrafik och infrastruktur är 

hämtade från Målbild Tåg 2035
3
. Godstrafiken har inte 

någon motsvarande målbild samlad och där ligger 

tidigare analyser och intervju med hamnen som grund. 

Scenariot för godstrafikutvecklingen är mer osäkert och 

därför har tre olika scenarier tagits fram där ökningen 

skiljer sig åt. I avsnitten nedan beskrivs utvecklingen av 

gods- och persontågstrafiken mer detaljerat. 

 

 

 

Figur 2: Antal godståg i nuläget (våren 2011) fördelat på 
tågpendlar och övriga godståg. Antalet avser båda riktningarna 
summerade. 

 

                                                           

3
 Västra Götalandsregionen, version: Inför samråd våren 

2013, januari 2013. 

2.1 Godstrafik 

Göteborg är en viktig nod i godstrafiken och den enskilt 

största anledningen till det är Göteborgs hamn vilken är 

Skandinaviens största. Särskilt intressant är container-

trafik som med båt ankommer hamnen eftersom ca 45 % 

distribueras vidare med tåg. Totalt handerades ca 900 000 

TEU
4
 i hamnen under 2012 och 410 000 TEU 

transporterades på järnväg. Till och från hamnen finns 26 

stycken linjeupplägg med tågpendlar (kombitågstrafik). 

Dagligen går flertalet av dessa, destinationer är bl.a. 

Stockholm/Mälardalen, Jönköping/Nässjö, Sundsvall och 

Oslo. 

Idag (statistik
5
 från våren 2011) går ca 60 tåg per dygn på 

Västra stambanan, ca 30 tåg på Norge-/Vänerbanan 

(delen Göteborg-Trollhättan) och Västkustbanan (delen 

Göteborg-Varberg). Notera att all godstrafik inte går till 

och från Göteborgs hamn. Godstrafik mellan Oslo och 

Europa går t.ex. via Norge-/Vänerbanan och Västkust-

banan. I figuren nedan redovisas godstågen uppdelade på 

tågpendlar och övriga godståg. 

 

                                                           

4
 TEU = 20-fots container = 1 trailer = 1 järnvägsvagn. 

Antagen vikt i denna utredning ca 10 ton. 
5
 Källa: Trafikverket. Antal tåg per dygn avser båda 

riktningarna summerade. 
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Utvecklingen av containertrafiken har varit stark under 

de senaste 10 åren. 2002 transporterades drygt 140 000 

TEU på järnväg till och från hamnen och då fanns det sex 

tågpendlar. Utvecklingen fram till idag accentuerar den 

globala trenden om ”containerisering” som skett. 

Bedömningen från hamnen är att utvecklingen kommer 

att fortsätta och 2025 är en fördubblad containervolym i 

Göteborgs hamn ett utvecklingsscenario som angetts. Det 

är även uttalat att ökningen vill styras till järnväg. 

En fördubblad volym till 2025 skulle innebära 1 800 000 

TEU per år och en ansats i denna studie är att, av 

ökningen (900 000), kommer 75 % transporteras med 

järnväg. Totalt ger detta en volym på ca 1 100 000 TEU 

på järnväg, dvs. att marknadsandelen för järnväg ökar 

från 45 % till 60 %. Nedan visas vad ökningen innebär i 

antal tåg per dygn. Ökningen är proportionerligt fördelad 

på de olika banorna. 

Nästan 30 % av svensk utrikeshandel passerar Göteborgs 

hamn. Hamnen är också den enda i Sverige som kan ta 

emot de största containerfartygen (oceangående/-

transoceana) vilket innebär att omlastning av gods inte är 

nödvändigt i de större Europeiska hamnarna, som t.ex. 

Rotterdam. De största fartygen kan trafikera Göteborg 

direkt och idag finns flera linjer till exempelvis USA, 

Indien, Centralamerika, Asien och Australien.  

Figur 3: Antal godståg i nuläget (våren 2011) och antagen 
utveckling för tågpendlar (containertrafik) till och från Göteborgs 
hamn. Antal TEU/år på tåg till och från hamnen antas öka från ca 
400 000 till 1 100 000. Ökningen är proportionellt fördelad på de 
olika banorna/stråken utifrån dagens volymer. Antalet avser båda 
riktningarna summerade. 

 

Containerfartygen blir även större, idag är kapaciteten på 

de största containerfartygen 15 000 TEU och ett sådant 

anlöper Göteborg en gång i veckan. Större fartyg byggs 

för närvarande och planeras att anlöpa Göteborg med 

start under 2013. Göteborgs hamn är rustat för att ta emot 

världens största containerfartyg med en lastkapacitet på 

18 000 TEU, fartyget är 400 m långt och går under 

namnet ”Triple-E”. 

I och med Göteborgs kapacitet att ta emot de största 

containerfartygen i världen är det sannolikt att så kallade 

”feedertrafik” kommer att minska. Feedertrafik är mindre 

fartyg som kommer från t.ex. Rotterdam där omlastning 

skett från de största fartygen till mindre fartyg till Sverige 

och Norge. En del av denna trafik går idag även på väg 

med lastbil från Europa till Sverige och Norge. I syfte att 

undersöka potentialen för överflyttning av gods till 

järnväg har tre olika scenarier tagits fram. De bygger dels 

på överflyttad containertrafik från hamnar i södra Norge 

till Göteborg med hänsyn till kapaciteten i Göteborg och 

de stora fartygen och dels på överflyttad gräns-

överskridande lastbilstrafik (från Europa). 
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I tabell Tabell 1 visas en prognos
6
 för containertrafik till 

Osloregionen. 

 2020 
(ton/år) 

Motsvarande antal tåg/dygn 

Osloregionen 5 300 000 35 

Tabell 1: Prognos för containertrafik till Osloregionen 2020 och 
maximal potential för järnvägstransporter. 

På motsvarande sätt visas i Tabell 2 (från samma prognos 

som ovan) den gränsöverskridande lastbilstrafiken. 

 2020 
(ton/år) 

Motsvarande antal tåg/dygn 

Göteborg-
Oslo 

5 300 000 35 

Skåne-
Göteborg 

2 350 000 15 

Totalt 5 150 000 38 

Tabell 2: Prognos för gränsöverskridande lastbilstrafik Sverige-
Norge och maximal potential för järnvägstransporter. 

Det är givetvis inte rimligt att all godstrafik flyttas över 

från Osloregionen till Göteborgs hamn (och därifrån går 

med tåg) samt att all gränsöverskridande lastbilstrafik 

flyttas över till järnväg. Mot denna bakgrund har tre olika 

scenarier tagits fram där det är antaget att 25-75 % flyttas 

över. I Tabell 3 nedan redovisas detta. Göteborg-Oslo 

innefattar även potentialen av de 35 tågen till Oslo-

regionen (Tabell 1). 

 Max 
 

25 % 
överflytt-

ning 

50 % 
överflytt-

ning 

75 % 
överflytt-

ning 

Göteborg-
Oslo 

53 13 27 40 

Skåne-
Göteborg 

15 4 8 11 

Tabell 3: Maximal potential för järnvägstransporter och 25-75 % 
tillvaratagen potential (överflyttning). Antalet avser båda 
riktningarna summerade. 

                                                           

6
 Nationell Transportplan 2010-2019, grundprognos. 
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Det är svårt ringa in den verkliga potentialen för ett 

framtida scenario för godstrafiken. 75 % överflyttning 

bedöms dock som ett väldigt offensivt scenario där 

järnväg som transportslag mer eller mindre utvecklas till 

det bästa tänkbara. 25-50 % överflyttning bedöms som ett 

mer rimligt spann där järnvägen genom investeringar i 

infrastrukturen kan erbjuda hög kapacitet, tillförlitlighet 

och robusthet/redundans och därmed på allvar utmanar 

vägtransporterna. 

De olika överflyttningsscenarierna är i Figur 4 adderade 

till grundscenariot för utveckling av tågpendlar (Figur 3). 

Beroende på överflyttad potential kan den gräns-

överskridande godstrafiken på järnväg mellan Sverige 

och Norge (Göteborg-Trollhättan) hamna i paritet med 

godstrafiken på Västra stambanan (Göteborg-Falköping). 

 

 

Figur 4: Potentiell utveckling av godstågstrafiken vid överflyttning 
av gränsöverskridande godstrafik (till/från Norge) från sjöfart och 
lastbil i olika utvecklingsscenarier, 25-75%. Antalet avser båda 
riktningarna summerade. 

 

I figuren nedan illustreras godstrafiken från Figur 4 i en 

karta i syfte att ge en mer överskådlig bild. Notera att 

illustrerad linjetjocklek för överflyttad potential är 50 %. 
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Figur 5: Potentiell utveckling av godstågstrafiken vid överflyttning 
av gränsöverskridande godstrafik (till/från Norge) från sjöfart och 
lastbil i olika utvecklingsscenarier, 25-75%. Antalet avser båda 
riktningarna summerade. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 

Under kapitel ”Effekter av alternativen” i rapporten 

studeras närmare hur gods- och persontrafiken kan 

trafikera de olika banorna. 
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2.2 Persontrafik 

Enligt Målbild 2035 kommer persontrafiken öka markant 

jämfört med idag (2013). Figur 6 nedan visar en hög-

trafiktimme för persontrafik. Nedan beskrivs person-

trafiken på de olika banorna. 

Figur 6: Högtrafiktimme för persontrafiken i grundscenariot
7
. 

Antal tåg per timme och riktning. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 

Bohusbanan: 

I Bohusbanestråket trafikerar regionaltåg mellan 

Göteborg och Uddevalla vidare upp mot Strömstad.  I 

normaltrafik trafikeras banan av två regionaltåg per 

timme och riktning mellan Göteborg och Stenungssund. 

Ett av tågen går då vidare mot Uddevalla och Strömstad. 

I högtrafik fördubblas trafiken på banan. 

 

 

                                                           

7
 Trafiken är en ungefärlig tolkning av en högtrafiktimme 

för persontrafiken och bygger till stora delar på trafik-

upplägget i rapporten ”Målbild 2035, Västra 

Götalandsregionen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge-/Vänerbanan: 

Norge-/Vänerbanan trafikeras av pendeltåg och ett flertal 

olika regionaltågsupplägg. Pendeltågen trafikerar med 

kvartstrafik mellan Göteborg och Älvängen under hela 

trafikdygnet. De olika regionaltågsuppläggen som 

trafikerar banan trafikerar Norge, Karlstad och Lidköping 

med ett tåg i timmen. I högtrafik kompletteras trafiken 

med ytterligare ett regionaltåg mellan Göteborg och 

Trollhättan. På sträckan Trollhättan–Göteborg har 

regionaltågen samma uppehållsbild i högtrafik och 

sträcka trafikeras då med kvartstrafik (fyra tåg per timme 

och riktning). 
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Västra stambanan: 

Västra stambanan trafikeras av pendeltåg, ett flertal olika 

regionaltågsupplägg (mot Alingsås/Herrljunga/Skövde/-

Karlstad) samt InterCity tåg (IC-tåg) mot Örebro och 

Västerås. Pendeltågen trafikerar med kvartstrafik (fyra 

tåg per timme och riktning) mellan Göteborg och Floda 

hela trafikdygnet. Två pendeltåg fortsätter vidare till 

Alingsås. Sträckan Alingsås-Göteborg är fyrspårig och 

trafiken separeras så att långsamtgående tåg eller tåg med 

många uppehåll (pendeltåg och godståg) trafikerar två av 

spåren. Snabbare tåg med färre uppehåll som regional-

tågen och IC-tågen trafikerar de två andra spåren. I och 

med trafiksepareringen möjliggörs en hög turtäthet för 

både pendel- och regionaltågsupplägg i högtrafik. 

Götalandsbanan: 

På Götalandsbanan trafikerar regional-, IC- och hög-

hastighetståg. IC-tågen trafikerar med samma 

uppehållsmönster på delsträckan Göteborg-Borås och 

integreras därmed i regionaltågsupplägget på delsträckan. 

Höghastighetstågen stannar enbart på de stora stationerna 

Borås och Jönköping. 

Västkustbanan: 

Sträckan Göteborg-Kungsbacka är fyrspårig och 

trafikeras av två olika trafikupplägg. Två av spåren 

trafikeras av pendeltåg i taktfast kvartstrafik (fyra tåg per 

timme och riktning) hela dygnet. Pendeltågen gör 

uppehåll på mindre och större stationer. De två andra 

spåren trafikeras av regionaltåg vilka enbart stannar vid 

större stationer. Trafiken är därmed hastighetsseparerad 

vilket ger hög flexibilitet och god kapacitet på banan. 

Söder om Kungsbacka blir banan dubbelspårig och 

trafikeras enbart av regionaltåg. Under hela trafikdygnet 

trafikeras Västkustbanan söder om Göteborg av fyra 

regionaltåg i timmen. Ett av tågen tillhör linjen 

Herrljunga-Göteborg-Varberg. Tre av regionaltågen 

tillhör Öresundstågsupplägget (två går till Malmö och ett 

till Halmstad varje timme och i vardera riktningen).
8
 

Älvsborgsbane- och Viskadalsbanesråket (Uddevalla-

Borås-Varberg): 

Stråket kan grov delas in i tre delar med Borås och 

Herrljunga som centrala bytesnoder. Ett regionaltågs-

upplägg trafikerar sträckan Uddevalla-Herrljunga med ett 

tåg per timme och riktning hela trafikdygnet. På 

                                                           

8
 I Region Hallands Regionala trafikförsörjningsprogram 

2013 framgår regionens målbild för Västkustbanan 2030. 

I denna tillkommer ett snabbtåg per timme och riktning 

på Västkustbanan jämfört med Västra Görtalands-

regionens Målbild 2035. Skillnaden bedöms inte påverka 

slutsatserna i föreliggande analys. 

delsträckan Uddevalla-Trollhättan och Uddevalla-

Vänersborg kompletteras regionaltågstrafiken med tåg 

under hela trafikdygnet. Sträckan Herrljunga-Borås 

trafikeras med ett tåg per timme och riktning tillhörande 

linjen Skövde-Herrljunga-Borås-Göteborg. Korta och 

smidiga bytesmöjligheter planeras i Herrljunga. Sträckan 

Borås-Varberg trafikeras i normaltrafik av ett tåg per 

timme och riktning. I högtrafik kompletteras trafiken med 

ytterligare ett tåg per timme och riktning mellan Borås 

och Kinna eller Skene. 

Centrala Göteborg: 

Figur 7 visar en principiell illustration över hur tågen 

trafikerar de centrala delarna av Göteborg. Principen i 

pendel- och regionaltågstrafiken är att alla tåg ska 

trafikera genom Västlänken och fortsätta vidare norr- 

respektive söder om Göteborg. Ett pendeltåg från 

Kungsbacka fortsätter till exempel vidare mot Älvängen 

eller Floda då det passerat Västlänken. Ett regionaltåg 

från Borås fortsätter exempelvis också vidare mot 

Trollhättan eller Uddevalla. För resenärerna ökar således 

möjligheterna att ta sig mellan de norra och södra delarna 

av regionen utan byten. Eftersom fler tåg ansluter 

Göteborg norrifrån än söderifrån kommer ett stort antal 

tåg behöva vända precis söder om Västlänken. Var 

tågvändningen ska ske är ännu inte bestämt men Mölndal 

har t.ex. diskuterats som möjlig vändplats. Principen för 

höghastighetståg och IC-tåg är att tågen ska vända på 

Göteborgs central.  IC- och höghastighetståg planeras 

använda den gamla banan förbi Liseberg för att angöra 

Göteborg central. 

Regionaltåg med Göteborg som start- och slutdestination 

behöver nödvändigtvis inte gå i Västlänken. Samtliga 

regionaltåg antas trafikera via Västlänken, även de som 

är långväga. Föreliggande utredning lägger ingen 

värdering i valet. Samma princip gäller för de tre 

utredningsalternativen. Det övergripande syftet är att 

alternativen utgår från samma trafikeringsprinciper och 

blir jämförbara mot varandra. 

 

Figur 7: Illustration över persontågens trafikering i centrala 
Göteborg. Antal tåg per timme och riktning. 
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2.3 Utveckling av systemet för att 
möta behoven för både gods- och 
persontrafik 

I de två föregående avsnitten redovisas en möjlig 

framtida behovsbild för gods- och persontrafik på lång 

sikt. Det är dock viktigt att poängtera att behoven ökar 

successivt. För att förstå hur behoven på ett effektivt sätt 

kan mötas är det viktigt med en generell kunskap kring 

tågtrafik och kapacitetsutnyttjande. Beskrivningen i detta 

avsnitt har dubbelspårig järnväg som utgångspunkt. 

Vad gäller trafikering kan generellt sägas att tåg med 

samma hastigheter, prestanda och uppehållsmönster på 

en given sträcka utnyttjar kapaciteten optimalt. Tågen 

kan köras i tät följd och de kör inte ikapp varandra. En 

sådan trafikering benämns även som homogen. Ett 

tunnelbanesystem är ett bra exempel på just detta. 

Motsatsen är en trafikering där hastighet, prestanda och 

uppehållsmönster skiljer sig åt. Resultatet är att det inte 

går att köra lika många tåg under samma tidsperiod (jmf. 

homogen trafikering). Tågen kan inte köra i tät följd och 

vissa tåg riskerar att köra ikapp andra. En sådan 

trafikering benämns som heterogen. Ett flertal avsnitt på 

det svenska järnvägsnätet är exempel på detta; 

Mälarbanan Kallhäll-Stockholm, Södra stambanan 

Malmö-Lund och Västra stambanan Alingsås-Göteborg 

etc. 

För att få ut maximal kapacitet på en järnväg krävs en 

homogen trafikering, men detta är i praktiken svårt 

eftersom det ofta förkommer flera olika typer av tåg på 

en och samma bana. I den mån det är möjligt bör dock 

långsamma och snabba tåg separeras från varandra. 

I de flesta fall förekommer en mix av ovan nämnda 

trafikeringsprinciper, där trafiken blir mer eller mindre 

heterogen (blandad). Anledningen till detta är att det inte 

finns tillräckligt med spårkapacitet för att kunna separera 

trafiken fullt ut. In mot Stockholm, Malmö och Göteborg 

är denna situation väldigt tydlig (se ovan) och det har 

vidtagits åtgärder (t.ex. Citytunneln i Malmö, 4-spår 

Stockholm-Flemingsberg/Skavstaby), vidtas åtgärder 

(t.ex. Citybanan i Stockholm) och planeras åtgärder (t.ex. 

Västlänken i Göteborg) för att motverka en allt för stor 

blandning av trafiken.  

För Göteborgsregionens del utgör Västlänken ett första 

avstamp för att kunna separera trafiken. 

Att Västlänken här påstås vara ett första avstamp 

förklaras av behovet att även förstärka infarterna till 

Göteborg. Förstärkningarna innebär primärt utbyggnad 

med två nya spår Göteborg-Floda och Almedal-Mölndal. 

Förstärkning av infarterna i kombination med ”navet” 

(Västlänken) ger möjlighet till separering (”homo-

genisering”) av trafiken där långsamma och snabba tåg 

kan trafikera olika spår. 

Blickar vi ännu längre framåt kommer höghastighets-

banor med stor sannolikhet vara en realitet i Sverige. 

Detta tillför ytterligare en dimension eftersom spannet 

mellan långsamma och snabba tåg kommer att öka 

ytterligare. I ett scenario med höghastighetsbanor kan det 

bli aktuellt att, på vissa delsträckor, flytta över dagens 

snabbaste trafik på en höghastighetsbana. En hög-

hastighetsbana kan därmed erbjuda ytterligare separering 

av trafiken och bidra med en viktig avlastningseffekt för 

befintliga banor. Detta i sin tur skapar förutsättningar för 

att fortsätta utveckla gods-, pendel- och regionaltågstrafik 

på befintliga banor. 

I efterföljande avsnitt redovisas antagna infrastruktur-

utbyggnader för att möta behoven utifrån gods- och 

persontrafik på lång sikt. De antagna utbyggnaderna 

kommer möjliggöra separering av trafiken på delar av 

Västkustbanan och Västra stambanan. Detta är av central 

betydelse för att kunna tillmötesgå trafikeringsbehoven. 

Kapitel 4 visar vilka systemeffekter som kan förväntas av 

en höghastighetsbana (tre alternativ är studerade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Illustration över 
separering 
(”homogenisering”) av 
tågtrafik. Regionaltåg är inte 
entydiga och kan passa in 
både i befintligt och nytt 
system beroende på 
förutsättningarna, vilka 
varierar från fall till fall. 
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2.4 Infrastruktur 

För att klara av att hantera all trafik är det i grund-

scenariot antaget flera stora utbyggnader i infrastrukturen 

jämfört med idag (2013). De största förändringarna 

presenteras kortfattat nedan samt i Figur 9 och Figur 10. 

 Götalandsbanan utbyggd i sin helhet 

 Partiellt dubbelspår Bohusbanan 

 Två nya spår till Kungsbacka (från 4-spåret 

Västlänken-Götalandsbanan) 

 Två nya spår Göteborg-Partille-Alingsås 

 Partiellt dubbelspår mellan Uddevalla och 

Vänersborg 

 Västlänken (stationer med fyra spår antaget) 

 Dubbelspår på Hamnbanan 

 Komplett dubbelspår på Västkustbanan 

Figur 9: Antagna infrastrukturutbyggnader i grundscenariot. 
©Lantmäteriet MS2009/09632. 
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Götalandsbanan mellan Stockholm-Göteborg via 

Jönköping och Borås: 

Banan antas vara fullt utbyggd i grundscenariot vilket 

skapar möjligheter att utöka regional- och långväga trafik 

mot de östra delarna av landet. Eftersom långväga trafik 

mellan Stockholm och Göteborg kan trafikera på 

Götalandsbanan istället för på Västra stambanan öppnas 

möjligheten att trafikera Västra stambanan med fler tåg 

av regional och lokal karaktär. I föreliggande utredning 

är det antaget att Götalandsbanan ansluter norr om 

Mölndal. Det ligger ingen värdering i valet. Det 

övergripande syftet är att de studerade alternativen utgår 

från samma förutsättningar och blir jämförbara mot 

varandra. 

Partiellt dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg 

och Stenungssund: 

För att kunna utöka den regionala trafiken på Bohus-

banan behöver sträckan Göteborg-Stenungssund byggas 

ut till partiellt dubbelspår Figur 9 ovan är en illustration 

och visar inte exakt placering av de partiella dubbel-

spårens placering. Sträckan Stenungssund-Uddevalla 

kompletteras även med mötesstationer. 

Två nya spår Göteborg-Kungsbacka: 

Sträckan Göteborg-Kungsbacka är idag dubbelspårig och 

en flaskhals för trafikutvecklingsmöjligheterna i 

Västkustbanestråket. I grundscenariot kompletteras 

därför sträckan med ytterligare två spår jämfört med idag. 

Åtgärden görs för att kunna separera långsam trafik från 

snabb trafik och bidrar därmed till att öka både 

kapaciteten och flexibiliteten samt sänka restiderna för 

trafik i Västkustbanestråket. 

Två nya spår Göteborg-Alingsås: 

På samma sätt som sträckan Göteborg-Kungsbacka idag 

är en flaskhals för trafikutvecklingsmöjligheterna på 

Västkustbanestråket är den dubbelspåriga sträckan 

Göteborg-Alingsås idag en flaskhals för trafiken på 

Västra stambanan. År 2013 är sträckan Göteborg-

Alingsås fullt belastad i högtrafik och tågen måste därför 

passas in i förutbestämda luckor i en s.k. Trångsektors-

plan
9
. I grundscenariot kompletteras sträckan med 

ytterligare två spår jämfört med idag. Åtgärden görs för 

att kunna separera långsam trafik från snabb trafik och 

bidrar därmed till att öka både kapaciteten och 

flexibiliteten samt sänka restiderna för trafik på Västra 

stambanan. 

 

                                                           

9
 Trångsektorsplan Göteborg – tågplan 2013. Bengt 

Palm. 2011-09-01 

Partiellt dubbelspår mellan Uddevalla och 

Vänersborg: 

För att möjliggöra införandet av de så kallande trestads-

pendlarna dvs. ökad turtäthet i regionaltågsupplägget 

mellan de tre städerna Trollhättan, Vänersborg och 

Uddevalla byggs partiellt dubbelspår mellan Uddevalla 

och Vänersborg. 

Västlänken: 

I Göteborgsområdet byggs Västlänken, en järnvägstunnel 

under Göteborgs centrala delar som förbinder Göteborg 

central med Västkustbanan och Götalandsbanan. Två nya 

stationer byggs i tunneln, Haga och Korsvägen. 

Västlänken gör det möjligt för tåg att köra direkt mellan 

de norra delarna av Göteborg och de södra delarna av 

Göteborg utan att vända, som de i nuläget måste göra. 

Västlänken ökar kapaciteten och minskar restiderna 

genom Göteborgsområdet. Figur 10 nedan visar en 

illustration av infrastrukturförutsättningarna i det 

framtida grundscenariot i Göteborgsområdet. Stationerna 

i Västlänken antas i denna utredning ha fyra plattforms-

spår. 

 

Figur 10: Antagna infrastrukturutbyggnader centrala Göteborg i 
grundscenariot. 
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2.5 Kapacitet 

Kapaciteten i systemet i högtrafik kommer vara som mest 

begränsad på banorna nära Göteborg. Nedan redovisas 

kapacitetsbelastningen i järnvägsnätet. 

Figur 11: Bedömning av kapaciteten i järnvägsnätet i högtrafik för 
grundscenariot (med hänsyn till persontåg). ©Lantmäteriet 
MS2009/09632. 
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Göteborg-Uddevalla: 

Sträckan bedöms som begränsad kapacitetsmässigt. 

Eftersom fyra tåg per timme och riktning trafikerar 

sträckan mellan Stenungssund och Göteborg på ett 

partiellt dubbelspår medger banan i praktiken inte fler 

persontåg i högtrafik. Möjligtvis kan något enstaka 

godståg passas in om förbigångar medges. 

Göteborg-Trollhättan: 

Delsträckan Göteborg-Älvängen bedöms som mycket 

begränsad kapacitetsmässigt eftersom 8 tåg (4 pendeltåg 

och 4 regionaltåg) med olika uppehållsmönster och 

hastighet trafikerar sträckan per timme och riktning. På 

delsträckan bedöms inget ytterligare tåg kunna passas in i 

tidtabellen i högtrafik. På dubbelspårssträckan Älvängen-

Trollhättan är kapaciteten mycket god eftersom sträckan 

enbart trafikeras av fyra tåg per timme och riktning. 

Delsträckan Göteborg-Älvängen är därmed en flaskhals 

som begränsar möjligheterna att utöka lokal-, långväga- 

och regional trafik ytterligare i Norge/Vänerbanestråket. 

Pendeltåg som ska vända i Älvängen måste korsa båda 

spåren i plan vid avgång söderut, vilket skapar låsningar i 

systemet. 

Göteborg-Alingsås: 

Sträckan Göteborg-Alingsås bedöms ha relativt god 

kapacitet på både de snabba och långsamma spåren. På 

de långsamma spåren går det som mest fyra pendeltåg 

taktfast (var 15:e minut per riktning) varje timme. Det 

bedöms därför finnas plats för något eller några godstågs 

även i högtrafik. På de snabba spåren bedöms kapaciteten 

på delsträckan Göteborg-Floda som begränsad, dock en 

låg orange nivå. Anledningen är att regionaltågen 

respektive IC-tågen tågen trafikerar med olika hastighet 

och uppehållsmönster vilket är negativt ur 

kapacitetssynpunkt. Mellan Floda och Göteborg är 

bedömningen att något enstaka tåg till kan passas in i 

tidtabellen i högtrafik. Tillkommande tåg behöver 

anpassa hastigheten för att passas in vilket är negativt ur 

flexibilitets- och restidssynpunkt. På delsträckan Floda-

Alingsås trafikerar regionaltågen och IC-tågen med 

samma uppehållsmönster vilket gör att kapaciteten 

bedöms som bättre än på sträckan Floda-Göteborg. 

Göteborg-Borås: 

Den dubbelspåriga höghastighetsbanan trafikeras av sex 

tåg per timme och riktning. Tågen består av tre olika 

typer (regional-, IC- och höghastighetståg) med olika 

hastighet och uppehållsmönster. Med tanke på 

hastighetskillanden och att många av tågen är långväga 

som även måste kunna passas in i tidtabellen på andra 

sträckor bedöms sträckan Göteborg-Borås som begränsad 

kapacitetsmässigt. Även om banan bedöms ha begränsad 

kapacitet bör ytterligare ett eller två tåg till få plats i 

tidtabellen om hastigheten anpassas till den övriga 

trafiken. Godståg får inte plats i högtrafik då dessa tåg 

har för låg medelhastighet. 

Göteborg-Kungsbacka-Varberg-(Halmstad): 

Eftersom sträckan mellan Göteborg och Kungsbacka är 

fyrspårig med hastighetsseparerad trafik bedöms sträckan 

ha god kapacitet med möjlighet att köra fler tåg både på 

de långsamma och på de snabba spåren. Söder om 

Kungsbacka, ner till Varberg och Halmstad bedöms 

kapaciteten också som god eftersom ungefär hälften av 

tågen (pendeltåg) vänder i Kungsbacka norrifrån. 

Centrala Göteborg: 

Utredningar visar att Västlänken som mest medger 

mellan 18-24 tåg per timme och riktning beroende på 

utformning av stationerna Göteborg C, Haga och 

Korsvägen. I denna studie antas att 24 tåg medges och 

eftersom Västlänken trafikeras av över 20 tåg i timmen i 

grundscenariot bedöms kapaciteten som begränsad, dvs. 

att det går att trafikera med några enstaka tåg till i 

Västlänken. 

 

Figur 12: Bedömning av kapaciteten på banorna i centrala 
Göteborg i grundscenariot (hänsyn tagen till persontåg). 

Västkustbanan förbi Liseberg bedöms ha mycket god 

kapacitet och kan trafikeras av fler tåg. Olskroken som är 

en den punkt precis norr om Göteborg där Bohusbanan, 

Norge/Vänerbanan och Västra stambanan möts är redan 

idag en flaskhals. Hur Olskroken ska utformas för att 

kunna hantera tågtrafiken har inte utretts inom ramen för 

denna utredning. 
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3 Utrednings-

alternativ 

Tre olika systemalternativ är studerade för den nya 

höghastighetsbanan. Till systemalternativen finns även 

olika alternativ för stationslägen. De tre system-

alternativen är: 

 Uddevalla, Trollhättan och Landvetter 

För alternativen Uddevalla och Trollhättan har följande 

stationslägen studerats: 

 Göteborg C 

 Olskroken 

 Liseberg 

 Mölndal 

För alternativet Landvetter har stationsläge i Landvetter 

studerats. I avsnitten nedan beskrivs de olika system-

alternativen mer detaljerat. 

3.1 Alternativ Uddevalla 

I och med att den nya höghastighetsbanan anläggs öppnas 

möjligheten upp för att köra höghastighetståg mellan 

Oslo och Malmö/Köpenhamn via Göteborg. Hög-

hastighetstågen kommer att erbjuda snabba och 

komfortabla resor mellan de större städerna i stråket.  I 

denna studie antas att två höghastighetståg per timme och 

riktning i högtrafik kan möta det efterfrågade 

resenärsbehovet. För att möta efterfrågan från resenärer 

från orter utmed stråket där höghastighetstågen inte 

stannar (mellanmarknader) kommer även ett IC-tåg per 

timme och riktning i högtrafik varje timme trafikera hela 

vägen mellan Oslo och Malmö/Köpenhamn. Eftersom 

IC-tågen stannar på fler stationer har de även något 

längre restider än höghastighetstågen. Eftersom den nya 

höghastighetbanan mellan  

Oslo-Göteborg har god kapacitet kan även ett regionaltåg 

mellan Oslo och Göteborg med ännu fler stopp jämfört 

med IC-tågen trafikera sträckan. Regionaltåget 

kompletterar det tåg som i grundscenariot redan finns 

mellan Göteborg-Oslo via Trollhättan och i detta 

alternativ fås därför regional halvtimmestrafik mellan 

Göteborg-Oslo i högtrafik vilket underlättar t.ex. 

tjänsteresor. 

Förutom möjligheten till nya trafikupplägg och högre 

turtäthet kommer den nya höghastighetsbanan också att 

öppna möjligheten att avlasta den befintliga Bohusbanan. 

Nedan beskrivs hur trafiken kan tänkas se ut på varje 

delsträcka av den nya höghastighetsbanan. 

 

 

Figur 13: Alternativ 
Uddevalla. ©Lant-
mäteriet 
MS2009/09632 
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Norge-Uddevalla-Göteborg: 

Den nya höghastighetsbanan trafikeras av två 

höghastighetståg, ett IC-tåg och ett regionaltåg per timme 

och riktning i högtrafik. Förutom dessa trafikerar även 

två av de fyra regionaltågen höghastighetsbanan istället 

för att, som i grundscenariot, trafikera Bohusbanan 

mellan Göteborg och Stenungssund. Eftersom den nya 

höghastighetsbanans linjedragning inte medger uppehåll 

på mindre stationer utmed delsträckan Göteborg-

Stenungssund kommer de överflyttade regionaltågen inte 

stanna mellan Stenungssund och Göteborg. Stenungssund 

får därmed direkta turer till och från Göteborg i högtrafik 

vilket minskar restiden och gynnar arbetspendling mellan 

de båda städerna.  Förutom restidsvinster för pendlare 

avlastas även Bohusbanan vilket öppnar upp för 

godstrafik på banan även i högtrafik. 

Figur 14: Trafikering för alternativ Uddevalla i högtrafik. Antal tåg 
per timme och riktning. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 

 

 

 

 

Göteborg-Varberg-(Halmstad): 

Delsträckan Göteborg-Kungsbacka är 6-spårig och helt 

hastighetsseparerad. Pendeltåg och godståg kan trafikera 

för sig. Medelsnabba regionaltåg trafikerar för sig samt 

Höghastighetståg och IC-tåg för sig.  På den 4-spåriga 

sträckan söder om Kungsbacka är trafiken också 

hastighetsseparerad med regionaltåg och godståg för sig 

och höghastighetståg och IC-tåg för sig. Hastighets-

separeringen öppnar upp för en mycket flexibel trafik och 

att tåg kan gå i attraktiva taktfasta tidtabeller. 
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3.2 Alternativ Trollhättan 

I och med att den nya höghastighetsbanan anläggs öppnas 

möjligheten upp för att köra höghastighetståg mellan 

Oslo och Malmö/Köpenhamn via Göteborg. 

Höghastighetstågen kommer att erbjuda snabba och 

komfortabla resor mellan de större städerna i stråket.  I 

denna studie antas att två höghastighetståg per timme och 

riktning i högtrafik kan möta det efterfrågade 

resenärsbehovet. För att möta efterfrågan från resenärer 

från orter utmed stråket där höghastighetstågen inte 

stannar (mellanmarknader) kommer även ett IC-tåg per 

timme och riktning i högtrafik trafikera hela vägen 

mellan Oslo och Malmö/Köpenhamn.  

Figur 15: Alternativ Trollhättan. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 

 

 

 

 

 

Eftersom IC-tågen stannar på fler stationer har de även 

något längre restider än höghastighetstågen. Eftersom 

den nya höghastighetbanan mellan Oslo-Göteborg har 

god kapacitet kan även ett regionaltåg mellan Oslo och 

Göteborg med ännu fler stopp jämfört med IC-tågen 

trafikera sträckan. Regionaltåget kompletterar det tåg 

som i grundscenariot redan finns mellan Göteborg-Oslo 

via Trollhättan och i detta alternativ fås därför regional 

halvtimmestrafik under högtrafik (2 tåg per timme och 

riktning) mellan Göteborg-Oslo vilket underlättar t.ex. 

tjänsteresor. 
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Förutom möjligheten till nya trafikupplägg och högre 

turtäthet kommer den nya höghastighetsbanan också att 

öppna möjligheten att avlasta det befintliga Norge-

/Vänerbanestråket. Nedan beskrivs hur trafiken kan 

tänkas se ut på varje delsträcka av den nya höghastighets-

banan. 

Norge-Trollhättan-Göteborg: 

Den nya höghastighetsbanan trafikeras av två 

höghastighetståg, ett IC-tåg och ett regionaltåg per timme 

och riktning i högtrafik. Förutom dessa tåg trafikerar 

även två av de fyra regionaltågen höghastighetsbanan 

istället för att, som i grundscenariot, trafikera Norge-

/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan. Eftersom 

den nya höghastighetsbanans linjedragning inte medger 

uppehåll på mindre stationer utmed delsträckan 

Göteborg-Älvängen kommer de överflyttade 

regionaltågen inte längre att stanna på vägen mellan 

Älvängen och Göteborg. Överflyttningen minskar 

turtätheten i de mindre orterna närmast Göteborg något 

men möjliggör istället kortare restider för den långväga 

regionaltågstrafiken t.ex. till och från Norge, Karlstad 

och Åmål. 

Trollhättan och Älvängen får fler snabba regionaltåg till 

och från Göteborg i högtrafik vilket minskar restiden och 

gynnar arbetspendling.  Förutom restidsvinster för 

pendlarna i de större orterna avlastas även den befintliga 

banan vilket öppnar upp möjligheter för t.ex. en 

punktligare pendeltågstrafik eller eventuellt för enstaka 

godståg att även i högtrafik nå Göteborg om det går att 

passa in i tidtabellen. 

Göteborg-Varberg-(Halmstad): 

Delsträckan Göteborg-Kungsbacka är 6-spårig och helt 

hastighetsseparerad. Pendeltåg och godståg kan trafikera 

för sig. Medelsnabba regionaltåg trafikerar för sig samt 

Höghastighetståg och IC-tåg för sig.  På den 4-spåriga 

sträckan söder om Kungsbacka är trafiken också 

hastighetsseparerad med regionaltåg och godståg för sig 

och höghastighetståg och IC-tåg för sig. Hastighets-

separeringen öppnar upp för en mycket flexibel trafik och 

att tåg kan gå i attraktiva taktfasta tidtabeller. 

 

Figur 16: Trafikering för alternativ Trollhättan i högtrafik. Antal tåg 
per timme och riktning. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 
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3.3 Alternativ Landvetter 

I och med att den nya höghastighetsbanan anläggs öppnas 

möjligheten upp för att köra höghastighetståg mellan 

Oslo och Malmö/Köpenhamn. Till skillnad från de övriga 

två alternativen som presenterats tidigare går den nya 

banan inte via Göteborg. I detta alternativ passerar banan 

utanför Göteborg via Landvetter. Resenärer till och från 

Göteborg kommer att behöva byta tåg i Trollhättan eller 

vid Landvetter för att använda höghastighetsbanan. 

Figur 17: Alternativ Landvetter. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precis som i föregående alternativ kommer hög-

hastighetstågen erbjuda snabba och komfortabla resor 

mellan de större städerna längs med Västkusten (dock 

med byte för att nå Göteborg).  I denna studie antas att 

två höghastighetståg per timme och riktning i högtrafik 

kan möta det efterfrågade resenärsbehovet. 
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För att möta efterfrågan från resenärer från orter utmed 

stråket där höghastighetstågen inte stannar kommer även 

ett IC-tåg per timme och riktning i högtrafik behövas hela 

vägen mellan Oslo och Malmö/Köpenhamn. Eftersom 

IC-tågen stannar på fler stationer har de även något 

långsammare restider än höghastighetstågen.  

Den nya höghastighetbanan mellan Oslo-Göteborg har 

god kapacitet vilket medger att regionaltåg mellan Oslo 

och Landvetter med ännu fler stopp jämfört med IC-tågen 

kan trafikera sträckan. 

Figur 18: Trafikering för alternativ Landvetter i högtrafik. Antal tåg 
per timme och riktning. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till skillnad från de två föregående alternativen 

kompletterar inte det nya regionaltåget på 

höghastighetsbanan det regionaltåg som i grundscenariot 

redan finns mellan Göteborg-Oslo via Trollhättan. 

Turtätheten med regionaltåg från Göteborg är i detta 

alternativ samma som i grundscenariot.  Det till-

kommande regionaltåget öppnar istället upp för nya 

marknader och resmönster i Västra Götalandsregionen. 

Framförallt snabba resor till Landvetter möjliggörs även 

från mindre orter. 
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4 Effekter av 

alternativen 

I detta kapitel beskrivs effekterna av de studerade 

alternativen. Effekterna är uppdelade på trafik och 

kapacitet, tillgänglighet (stråk och stationslägen) samt 

intrång/framkomlighet. 

4.1 Trafik och kapacitet 

Med trafik och kapacitet avses i denna utredning 

bedömning av kapacitetsutnyttjandet utifrån de 

trafikeringsscenarier som tidigare har redovisats. 

4.1.1 Alternativ Uddevalla 

Kapaciteten på den nya höghastighetsbanan är god eller 

mycket god vilket innebär att det finns möjlighet att 

lägga en attraktiv tidtabell och skapa ett robust och 

redundant system där konsekvensen av eventuella 

förseningar kan minimeras. Kapaciteten mellan 

Stenungsund och Göteborg på den nya 

höghastighetsbanan är dock något begränsad eftersom 

banan trafikeras av tågtyper med olika hastighet. 

Kapacitetsbegränsningen innebär inte att robustheten och 

tidtabellsflexibiliteten påverkas. Det blir svårt att 

trafikera med fler tåg på delsträckan eftersom det skulle 

förstärka hastighetsskillnaderna.  

Eftersom Bohusbanan avlastas och två regionaltåg istället 

använder höghastighetsbanan mellan Göteborg och 

Stenungssund blir kapaciteten bättre på delsträckan 

Göteborg-Stenungsund (från begränsad kapacitet i grund-

scenariot till god kapacitet i utredningsalternativet). 

Mellan Stenungsund och Uddevalla trafikerar fortfarande 

två regionaltåg per timme och riktning Bohusbanans 

enkelspår varvid kapacitetsbegränsningarna kvarstår. På 

sträckan Stenungsund-Göteborg finns det plats för 

godståg även i högtrafik. Störningskänsligheten utmed 

hela bohusbanestråket blir i alternativet bättre än i 

grundscenariot. 

 

Figur 19: Bedömning av kapaciteten i järnvägsnätet i högtrafik för 
alternativ Uddevalla (med hänsyn till persontåg). ©Lantmäteriet 
MS2009/09632. 
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Mellan Göteborg och Varberg är banorna helt 

hastighetsseparerade och kapaciteten är i och med detta 

mycket god. Något som kan övervägas är om sex spår 

verkligen behövs mellan Kungsbacka och Göteborg eller 

om regional-, IC- och höghastighetstågen kan samsas om 

de yttre spåren på fyrspåret enligt grundscenariot. 

I Västlänken trafikerar ytterligare ett regionaltåg jämfört 

med grundscenariot (det nya regionaltåget mellan Oslo 

och Göteborg). I och med det tillkommande regionaltåget 

finns ungefär två ytterligare tidsluckor kvar i tunneln. 

Eventuella tåg som använder dessa luckor måste även 

kunna passas in på andra sträckor innan de passas in i 

Västlänken vilket innebär en väldigt låg flexibilitet.  

Västlänken bedöms därför som mycket begränsad 

kapacitetsmässigt.  

 

Figur 20: Bedömning av kapaciteten på banorna i centrala 
Göteborg i alternativ Uddevalla (hänsyn tagen till persontåg). 

Förändringar för ökad systemeffekt 

Alternativet innebär sex spår mellan Göteborg och 

Kungsbacka vilket kommer att resultera i överkapacitet 

på sträckan. Fyra spår bedöms som tillräckligt. Det bör 

istället övervägas att kapacitetsförstärka Götalandsbanans 

infart från Landvetter till Göteborg. Om viljan är att 

fortsätta utveckla Landvetter som flygplats (och 

arbetsplatsområde) bör ambitionen avseende robust och 

kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning vara högre. Två 

regionaltåg och två IC-tåg, där IC-tågen dessutom har 

som trafikuppgift att serva interregionala marknader 

(mellanmarknader), bedöms inte som tillräckligt. Det 

finns en risk att IC-tågen kommer att bli fullbelagda, bl.a. 

med resenärer Jönköping/Borås-Göteborg. 

Som jämförelse kan nämnas att Arlanda har sex tåg per 

timme och riktning med Arlanda Express och därutöver 

tillkommer pendeltågstrafik (nyligen införd) samt IC-tåg 

och snabbtåg. Totalt rör det sig om ca 8-10 tåg per timme 

och riktning i relationen Stockholm-Arlanda. En rimlig 

ambition för Landvetter bör vara minst två regionaltåg 

ytterligare per timme och riktning. Totalt skulle det 

innebära sex tåg per timme och riktning Göteborg-

Landvetter. 
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4.1.2 Alternativ Trollhättan 

Kapaciteten på större delen av den nya höghastighets-

banan är god eller mycket god vilket innebär att finns 

möjlighet att lägga en attraktiv tidtabell och skapa ett 

robust och redundant system där konsekvensen av 

eventuella förseningar kan minimeras. Kapaciteten 

mellan Trollhättan och Göteborg på den nya 

höghastighetsbanan är dock något begränsad eftersom 

banan trafikeras av tågtyper med olika hastighet. 

Kapacitetsbegränsningen innebär inte att robustheten och 

tidtabellsflexibiliteten i höghastighetsbanetråket 

påverkas. Det blir svårt att trafikera med fler tåg på 

delsträckan eftersom det skulle förstärka hastighets-

skillnaderna. 

Eftersom den det befintliga dubbelspåret mellan 

Göteborg och Älvängen avlastas och två regionaltåg 

istället använder höghastighetsbanan mellan Göteborg 

och Älv-ängen blir kapaciteten på den befintliga banan på 

delsträckan Göteborg-Älvängen bättre än i grund-

scenariot. Dock är kapaciteten även efter avlastningen 

begränsad. Kapacitetsvinsterna består i att punktligheten i 

pendeltågstrafiken blir bättre samt att gods- och 

persontåg enklare kan trafikera banan. 

I exemplet nedan visas hur gods- och persontåg teoretiskt 

kan dela på spårkapaciteten i en av riktningarna 

(södergående). Totalt är det inlagt 36 godståg vilket 

motsvarar scenariot med ökat antal tågpendlar och 50 % 

överflyttad gränsöverskridande trafik (se Figur 5). 

 

Figur 21: Blandning av gods- och persontåg på sträckan 
Älvängen-Göteborg. Tiden mellan 24:00- 04:00 kan behövas för 
underhåll av spåren och har därmed ingen trafik. 
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Mellan Göteborg och Varberg är banorna helt 

hastighetsseparerade och kapaciteten i och med detta 

mycket god. Något som kan övervägas är om sex spår 

verkligen behövs mellan Kungsbacka och Göteborg eller 

om regional-, IC- och höghastighetstågen kan samsas om 

de yttre spåren på fyrspåret enligt grundscenariot. 

I Västlänken trafikerar precis som i föregående alternativ 

ytterligare ett regionaltåg jämfört med grundscenariot 

(det nya regionaltåget mellan Oslo och Göteborg). I och 

med det tillkommande regionaltåget finns ungefär två 

ytterligare tidsluckor kvar i tunneln. Eventuella tåg som 

använder dessa luckor måste även kunna passas in på 

andra sträckor innan de passas in i Västlänken vilket 

innebär en väldigt låg flexibilitet.  Västlänken bedöms 

därför som mycket begränsad kapacitetsmässigt. 

 

 

Figur 22: Bedömning av kapaciteten i järnvägsnätet i högtrafik för 
alternativ Trollhättan (med hänsyn till persontåg). ©Lantmäteriet 
MS2009/09632. 

 

 

Figur 23: Bedömning av kapaciteten på banorna i centrala 
Göteborg i alternativ Trollhättan (hänsyn tagen till persontåg). 
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Förändringar för ökad systemeffekt 

Alternativet innebär sex spår mellan Göteborg och 

Kungsbacka vilket kommer att resultera i överkapacitet 

på sträckan. Fyra spår bedöms som tillräckligt. Det bör 

istället övervägas att kapacitetsförstärka Götalandsbanans 

infart från Landvetter till Göteborg. Om viljan är att 

fortsätta utveckla Landvetter som flygplats (och 

arbetsplatsområde) bör ambitionen avseende robust och 

kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning vara högre. Två 

regionaltåg och två IC-tåg, där IC-tågen dessutom har 

som trafikuppgift att serva interregionala marknader 

(mellanmarknader), bedöms inte som tillräckligt. Det 

finns en risk att IC-tågen kommer att bli fullbelagda, bl.a. 

med resenärer Jönköping/Borås-Göteborg. 

Som jämförelse kan nämnas att Arlanda har sex tåg per 

timme och riktning med Arlanda Express och därutöver 

tillkommer pendeltågstrafik (nyligen införd) samt IC-tåg 

och snabbtåg. Totalt rör det sig om ca 8-10 tåg per timme 

och riktning i relationen Stockholm-Arlanda. En rimlig 

ambition för Landvetter bör vara minst två regionaltåg 

ytterligare per timme och riktning. Totalt skulle det 

innebära sex tåg per timme och riktning Göteborg-

Landvetter. 
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4.1.3 Alternativ Landvetter 

Den nya höghastighetsbanan är i detta alternativ helt 

separerad från det övriga nätet. Kapaciteten på större 

delen av den nya höghastighetsbanan är därför mycket 

god vilket innebär att finns möjlighet att lägga en 

attraktiv tidtabell och skapa ett robust system där 

konsekvensen av eventuella förseningar kan minimeras. 

Det finns även möjlighet att utöka trafiken på banan med 

ytterligare regionaltrafik på delsträckor om det finns ett 

tillräckligt marknadsunderlag för det. 

I och med att den nya höghastighetsbanan går i ett nytt 

stråk kan inget befintligt stråk avlastas och övriga banor i 

Västra Götalands nät bedöms ha samma kapacitet som i 

grundscenariot. 

 

 

 

Figur 24: Bedömning av kapaciteten i järnvägsnätet i högtrafik för 
alternativ Landvetter (med hänsyn till persontåg). ©Lantmäteriet 
MS2009/09632. 

 

 

Figur 25: Bedömning av kapaciteten på banorna i centrala 
Göteborg i alternativ Landvetter (hänsyn tagen till persontåg). 
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Förändringar för ökad systemeffekt 

Alternativen Uddevalla och Trollhättan har en tydlig 

fördel jämfört med alternativ Landvetter då det relativt 

enkelt går att få positiva avlastningseffekter. Effekterna 

är inte lika lätta att åstadkomma via Landvetter. Det finns 

dock en möjlighet eftersom Västra stambanan korsas. En 

kopplingspunkt kan vara intressant eftersom Västra 

stambanan har viss ledig kapacitet som skulle kunna 

användas. Snabba regionaltåg skulle då kunna trafikera 

Västra stambanan (från Göteborg) och sedan växla över 

till höghastighetsbanan och gå norrut mot Trollhättan. 

Sträckan Göteborg-Älvängen kan på detta sätt avlastas 

från trafik. Även godståg skulle kunna dra nytta av detta 

eftersom kapacitet frigörs på Norge-/Vänerbanan söder 

om Trollhättan. 

4.2 Tillgänglighet i stråken 

Med tillgänglighet avses i denna studie restid mellan 

olika målpunkter. Kort restid är synonymt med hög 

tillgänglighet och lång restid synonymt med låg 

tillgänglighet. I restiden inkluderas bytestid. Bytestiden 

har inte värderats upp i analyserna utan är verklig. 

Normalt så upplever människor bytestid som mer 

besvärligt och den upplevda restiden kan förlängas 

avsevärt om byten behöver genomföras. 

I studien finns en vision och målbild att en resa mellan 

Oslo och Köpenhamn ska ske på maximalt 2,5 timmar. 

Det innebär att resan Oslo-Göteborg får ta maximalt 1 

timme och 15 minuter från stadskärna till stadskärna, och 

Göteborg-Köpenhamn/Kastrup på motsvarande tid.  

Det finns två olika metoder att arbeta med: 

 centralt placerad station  

 externt lokaliserad station med byte 

Med en centralt placerad station kommer resenären direkt 

till sin målpunkt och slipper byte. Nackdelen är att det 

ofta är svårt att få in helt nya spår i stadsmiljö och därför 

får höghastighetstågen samköra med annan tågtrafik på 

spåren in och ut från stadskärnorna. Det innebär lägre 

hastigheter och stor risk för förseningar då olika typer av 

tåg med stor skillnad på prestanda ska trafikera samma 

spår. 

Med extern station kan det krävas ett byte för att komma 

till slutdestination. Olika trafikeringsupplägg kan både 

öka och minska tillgängligheten till målpunkterna. 

Utifrån vilket alternativ som väljs ser tillgängligheten 

olika ut. Utgångspunkten är att tillgängligheten/restiden i 

de stora relationerna ska nå målbilden/visionen 75 

minuter Oslo-Göteborg samt Göteborg-Köpenhamn/-

Kastrup. Även Stockholm ska kopplas till de två 

huvudstäderna via Göteborg. Med dessa övergripande 

anslutningar så är förutsättningen att oberoende av vilket 

alternativ som väljs att restiderna ska klaras. Det är 

således viktigt att det vid externa stationslösningar kan 

ske smidiga byten mellan höghastighetståg och regionala 

snabbtåg eller Intercitytåg för att nå Göteborgs 

stadskärna.  

Trafikeringslösningar där olika tåg har olika målpunkter 

kan i vissa tidslägen förbättra tillgängligheten men 

medför samtidigt att andra tidslägen får sämre 

tillgänglighet. 

 

Figur 26: Schematisk illustration för centralt stationsläge (till 
vänster) och externt stationsläge (till höger). 

I exemplen ovan är det genomgående linje Oslo-

Köpenhamn men i exemplet till höger är det extern 

stationslösning (exempelvis Landvetter) och ett byte för 

att nå centrala Göteborg.  

Det lokala och regionala upptagningsområdet för 

Göteborg påverkas i högre grad av en extern stations-

lösning då anslutande tåg från Tvåstad (Trollhättan/-

Vänersborg), Uddevalla och tätorterna längs Västra 

stambanan får sämre tillgänglighet till höghastighets-

tågen. 

 

Utifrån statistiken nedan syns tydligt att stråket via 

Vänersborg/Trollhättan (Tvåstad) har mest att vinna på 

en koppling med höghastighetsjärnväg. Genom att 

samnyttja höghastighetsjärnvägen med snabba regionala 

tåg kan den befintliga järnvägen mellan Vänersborg och 

Göteborg bättre nyttjas. Järnvägen i stråket är idag redan 

hårt belastad och de tåg som kommer från Mariestad och 

Lidköping som ska länkas om via Vänersborg och 

Trollhättan istället för via Herrljunga kommer att 

resultera i en betydligt större och vidgad arbetsmarknads-

region. Tillgängligheten ökar inta bara i stråket utan 

också i angränsande stråk. 

 

 

 



Systemplan för Göteborgsregionen 

Sid 31 

Stråk Befolkning Sysselsättning 

Stråk 1 Uddevalla 46 000 25 000 

Stråk 2 Tvåstad 85 000 41 000 

Stråk 2 inkl. 
Lidköping och 
Maristad 

125 000 62 000 

Stråk 3 Västra 
Stambanan till 
Skövde 

106 000 56 000 

Stråk 4 Borås 92 000 45 000 

Stråk 4 inkl. 
Ulricehamn och 
Jönköping 

181 000 96 000 

Stråk 5 
Västkustbanan till 
Varberg 

82 000 40 000 

Göteborg 481 000 302 000 

Figur 27: Befolkning och sysselsättning i tätorter 2010-12-31. 
Källa: SCB. 

I utgångsläget förutsätts Götalandsbanan vara utbyggd 

med höghastighetståg Göte-borg-Jönköping-Linköping-

Stockholm. 

Det kommer att innebära en del mindre förbättringar för 

Kust till kustbanan som kan avlastats en del. Banan är 

enkelspårig så effekterna blir inte så stora för regional- 

och pendeltågstrafiken. Tillgängligheten kommer att bli 

mycket bättre för Borås, Ulricehamn och Jönköping. För 

hela Västra Götalandsregionen kommer Landvetter att få 

ökad tillgänglighet med byte i Göteborg. Den nya banan 

medför att restiden förkortas Göteborg-Landvetter då det 

blir möjligt med tåganslutning. Turtätheten blir i bästa 

fall fyra tåg i timmen. 

Alternativ Uddevalla 

Tillgängligheten för områden utanför och för den delen 

även i Göteborg påverkas i hög utsträckning av var den 

nya stationen för höghastighetståg lokaliseras.  

För Trollhättan och Vänersborg så kan anslutning till 

Uddevalla vara ett alternativ för att snabbt nå Oslo, men 

även Lidköping och Mariestad drar fördel av bytespunkt i 

Uddevalla. Tillgängligheten till snabbtågsnätet för 

regionen begränsas i stor utsträckning när ingen utpekad 

bytespunkt mellan höghastighetsnätet och det regionala 

nätet finns. Det gör att de sekundära bytespunkterna som 

i detta fall Uddevalla får ökad betydelse. Samtliga 

studerade stationslägen förutom Landvetter kan nås i 

detta alternativ vilket är en värdefull frihetsgrad. 

Alternativ Trollhättan 

Med en ny höghastighetsbana via Vänersborg/Troll-

hättan, kan det nya dubbelspåret avlastats med viss trafik 

till förmån för längre regionaltågsupplägg mot 

Åmål/Karlstad samt mot Lidköping/Mariestad. 

Restiderna kan med IC-tåg/Regionala tåg koppla samman 

Tvåstad till Göteborg med betydligt kortare restider.  

Samtliga studerade stationslägen förutom Landvetter kan 

nås i detta alternativ vilket är en värdefull frihetsgrad. 

Alternativ Landvetter 

Landvetter är ett alternativ som främst ger god 

tillgänglighet för huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och 

Stockholm. Med den externa stationslösningen är förut-

sättningarna för högre hastigheter bättre, alternativet 

innebär en genare väg för tåg i relationerna Oslo-

Stockholm och Stockholm-Köpenhamn. I Figur 28 visas 

restidsvinsten (3,5-16 minuter) för dessa relationer med 

ett stationsläge i Landvetter jämfört med ett centralt 

stationsläge (Liseberg antaget) för alternativen Uddevalla 

och Trollhättan. För alternativ Trollhättan har två olika 

stråk studerats vilket beskrivs senare i rapporten (Fel! 

Hittar inte referenskälla.). 

+10+7,5 +3,5

+16

 

Figur 28: Restidsvinster i alternativ Landvetter Köpenhamn-
Oslo/Stockholm jämfört med alternativen Uddevalla och 
Trollhättan med stationsläge Liseberg. Siffrorna avser förlängd 
restid i minuter via Liseberg. ©Lantmäteriet MS2009/09632. 

För mellanmarknaderna och för Västra Götalands-

regionen så medför stationsläget att det tillkommer en 

anslutningsresa. Det ger en sämre tillgänglighet än om 

stationen lokaliseras i centrala Göteborg. Det är viktigt 

att Landvetter får en hög regional tillgänglighet. 

Möjligheten att köra tät trafik som ansluter till Landvetter 

begränsas av antalet spår till Göteborg. Det finns inte 

spårkapacitet att hantera den mängd tåg som skulle 

behöva trafikera till Landvetter för att bytespunkten ska 

bli riktigt attraktiv. 
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4.3 Tillgänglighet till olika 

stationslägen 

Förutom stationsläge vid Landvetter är fyra stationslägen 

studerade för alternativ Uddevalla och Trollhättan: 

 Göteborg C 

 Olskroken 

 Liseberg 

 Mölndal 

Göteborg C skulle på samma sätt som idag utgöra 

säckstation för den långväga trafiken (IC-tåg och hög-

hastighetståg). Fördelen med alternativet är god koppling 

till lokal kollektivtrafik (buss och spårväg) samt 

Västlänken. En stor nackdel är dock att restiden jämfört 

med övriga tre alternativ förlängs med ca 10-15 minuter 

för tåg som ska in till stationen och vända. 

Olskroken är idag en knutpunkt där Bohusbanan, Norge-

/Vänerbanan och Västra stambanan möts. Alternativet 

innebär en ombyggnad av spåren, troligtvis till en station 

i flera plan, vilket inte fysiskt har studerats inom ramen 

för denna studie. Göteborg C (ovan jord) kan i detta 

alternativ slopas och helt ersättas av Olskroken. Det 

skulle frigöra stora arealer attraktiv mark för 

exploatering. Ur tillgänglighetssynpunkt är Olskroken ett 

bra alternativ eftersom trafik från samtliga banor in till 

Göteborg skulle sammanfalla i en och samma punkt. 

Förstärkning av den lokala kollektivtrafikförsörjningen är 

nödvändig för att alternativet ska kunna dra fördel av sin 

lokalisering. 

Liseberg har liknande egenskaper som Olskroken. Det är 

dock inte studerat i detalj var stationen kan anläggas för 

att hamna så nära Korsvägen som möjligt. Närhet till 

Korsvägen är viktig för att skapa en bra koppling till 

pendel- och regionaltågen. Enligt en översiktlig 

bedömning är det ca 700 m gångavstånd, ca åtta minuter 

utan bagage. En god planering kring funktioner där 

Korsvägen och Liseberg betraktas som en 

knutpunkt/station kan säkerligen minska avståndet i både 

tid och rum. 

Mölndal har koppling till pendeltåg och regionaltåg och 

kan därmed erbjuda smidiga byten. Stationen ligger dock 

relativt långt från de centrala delarna av Göteborg. En 

anslutningsresa från centrum till Mölndal tar ca 15-20 

minuter beroende på vilket kollektivt färdmedel som 

väljs, vilket innebär att restidsmålet inte kan uppfyllas. 

De olika stationslägena sammanfattas enligt nedan. Den 

inbördes ordningen indikerar även vilket alternativ som 

är att föredra (Olskroken bedöms som bäst): 

 Olskroken har flest fördelar ur bytessynpunkt 

och ger alla regionaltågslinjer och pendeltågs-

linjer anslutning till höghastighetsnätet, 

samtidigt som hög tillgänglighet till Göteborg C 

uppnås. Komplex att anlägga, dock kommer 

värdefull mark att frigöras vid befintliga 

Göteborg C. 

 Liseberg är ett bra alternativ med samma utbud 

som Olskroken men med en gånglänk på 8 

minuter till Korsvägen för att nå pendel- och 

regionaltåg. Detta gör att tillgängligheten för 

orter utanför Göteborg får en sämre tillgänglig-

het till Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 

Alternativet kan stärkas med bättre samman-

koppling till Korsvägen. 

 Göteborg C ger alla regionaltågslinjer och 

pendeltågslinjer anslutning till höghastighets-

nätet men på bekostnad av restidsförlängning 

IC-tåg och höghastighetståg (ca 10-15 minuter). 

 Mölndal ger dålig tillgänglighet för Centrala 

Göteborg men ger god tillgänglighet för Västra 

Stambanestråket och för Västkustbanestråket. 

Sämre blir det för Tvåstadsstråket som behöver 

göra byte i Göteborg C för vidare färd mot 

Mölndal. 

 Landvetter är inte ett bra alternativ vad gäller 

den regionala tillgängligheten, endast ett stråk 

att byta till. Förlängd restid Göteborg-Oslo-

/Köpenhamn. 

Alternativen Landvetter och Mölndal bedöms ungefär 

lika negativa sett till den regionala tillgängligheten samt 

negativ påverkan på restidsmålet. 
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Figur 29: Alternativa stationslägen i Göteborg. 
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5 Slutsatser och 

samlad bedömning 

Utredningen har fokuserat på aspekterna trafik, kapacitet, 

restider och tillgänglighet. Vid den här typen av analyser 

ligger fokus på helhet snarare än detaljer, det viktiga är 

att samtliga alternativ behandlas enligt samma metodik 

och på samma detaljeringsnivå i syfte att jämföra dem 

mot varandra. 

En särskiljande och intressant utmaning i utredningen har 

varit att arbeta fram olika scenarier för godstrafikens 

utveckling. Det är däremot inte unikt då det ofta finns 

mer underlag att tillgå vad gäller persontrafik eftersom 

den är betydligt mer stabil över tid samt lättare att 

förutspå. Hamnens intentioner om fördubblad container-

hantering i framtiden och den i närtid faktiska 

utvecklingen med större containerfartyg direkt till 

Göteborg samt tidigare genomförda studier ringar dock in 

huvuddragen i en utveckling som känns rimlig och har en 

god förankring i verkligheten. 

Två av alternativen har stora likheter med varandra och 

det är Uddevalla och Trollhättan. Likheterna består 

främst i att samma stationslägen kan nås samt att tydliga 

avlastningseffekter kan åstadkommas. Avlastnings-

effekten bedöms som störst för alternativ Trollhättan 

eftersom sträckan har fler tåg då resandeunderlaget är 

större. Den regionala tillgängligheten bedöms även som 

god för alternativet. Alternativ Uddevalla har inte samma 

regionala resandeunderlag men gynnar ändpunkts-

marknaden Göteborg-Oslo eftersom alternativet är genare 

och kan ge kortare restid med ca 3,5-6 minuter jämfört 

med Trollhättan beroende på sträckning Trollhättan-

Göteborg. Godstrafiken Göteborg-Oslo gynnas mest i 

alternativ Uddevalla eftersom Bohusbanan kan avlastas. 

Godståg till/från Göteborgs hamn når dessutom enklare 

Bohusbanan jämfört Norge-/Vänerbanan. 

Olskroken är identifierat som ett bra alternativ förutsatt 

att det är rimligt/möjligt att bygga, vilket inte är djupare 

studerat inom ramen för denna studie. För projekt av 

denna dignitet är det dock inte ovanligt med stora 

stadsomvandlingsprojekt där det tas ett helhetsgrepp 

kring stadsplanering och kollektivtrafikförsörjning m.m. 

Det finns exempel på pågående projekt i både 

Norrköping och Linköping där helt nya resecentra ska 

byggas i och med Ostlänken. Stadsutvecklingen går 

givetvis hand i hand med denna planering. Med en 

utbyggd lokal kollektivtrafikförsörjning till Olskroken 

kan samtliga järnvägar in mot Göteborg nås i en och 

samma punkt, vilket i samspel med god stadsplanering 

kan skapa god tillgänglighet för centrala Göteborg och 

regionen som helhet. 

Alternativ Landvetter har svårt att mäta sig med övriga 

alternativ, särskilt avseende tillgänglighet till de centrala 

delarna av Göteborg men även regionen som helhet. I 

relationerna Oslo-Stockholm och Stockholm-Köpenhamn 

är dock Landvetter ett alternativ som skapar 

förutsättningar för kortare restider. Eftersom alternativet 

korsar befintliga stråk (Västra stambanan och Götalands-

banan) är det svårt att avlasta dessa och en utökning av 

trafiken till Landvetter innebär att andra delar av 

järnvägen måste kapacitetsförstärkas. Restidsmålet går 

inte att uppnå eftersom det tar ca 15 minuter från 

Göteborg till Landvetter. 

Sammantaget bedöms alternativen Uddevalla och 

Trollhättan som mest intressanta att studera vidare. 

Landvetters fördelar med kortare restider Oslo-

Stockholm och Stockholm-Köpenhamn behöver dock 

värderas mot den, i denna studie, bedömt låga regionala 

tillgängligheten. Hur den regionala tillgängligheten till 

Landvetter kan stärkas bör också ingå i denna värdering. 

Tabellen nedan sammanfattar i korthet slutsatserna enligt 

enkel värderingsskala (-Röd), (+/- Orange) och (+Grön). 

 

 

 

Tabell 4: Samlad bedömning för de 
studerade alternativen.Alternativ Trafik och kapacitet Restider och 

Tillgänglighet

Uddevalla + God avlastningseffekt till förmån för 

godstrafik till/från Norge

- Mycket begränsad kapacitet 

Göteborg-Älvängen

+ Alternativ Olskroken och Liseberg 

kan nås

+ Kortast restid Göteborg -Oslo

- Stråket utgör den minsta 

marknaden (resandeunderlag)

Trollhättan + God avlastningseffekt till förmån för 

arbetspendling Göteborg -Trollhättan

+/- Begränsad kapacitet Göteborg-

Älvängen (dock förbättring jämfört med 

grundscenariot)

+ Alternativ Olskroken och Liseberg 

kan nås

+ Stråket har ett starkt 

resandeunderlag

Landvetter +/- Potentiell avlastningseffekt

- Mycket begränsad kapacitet 

Göteborg-Älvängen

+ God kapacitet för trafik Oslo-

Landvetter

+ Kortast restid Oslo-Stockholm och 

Stockholm-Köpenhamn

- Stationsläge Landvetter ger en 

dålig tillgänglighet till Göteborg och 

stora delar av regionen som helhet
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