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Sammanfattning	och	slutsatser	
	

Sammanfattning	

Inget	 av	 de	 skäl	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 järnvägstunneln	 kommer	 att	 uppnås	 då	 de	
omständigheter	 som	 åberopas	 inte	 bygger	 på	 sakliga	 fakta	 utan	 på	 en	 politisk	
vision/målbild.	När	huvudskälen	för	järnvägstunneln	ställs	mot	de	faktabaserade	underlag	
som	 finns	 att	 tillgå	 framkommer	 att	 de	 åberopade	 skälen	 inte	 på	 någon	 punkt	 kan	
realiseras.	 Sammanfattningsvis	 är	 de	 huvudsakliga	 motiven	 mot	 att	 realisera	
järnvägstunneln	följande.	

Västlänkens	huvudsyfte	kan	inte	uppnås				

Den	kapacitet	som	behöver	uppnås	för	att	infria	målet	med	Västlänken	kan	inte	realiseras.	
Kapacitetsökningen	 är	 endast	 två	 tåg	 per	 timme/riktning	 i	 förhållande	 till	 dagens	
trafikering	även	med	en	utbyggd	Götalandsbana.	Västlänkens	syfte	uppnås	inte	och	kan	inte	
uppnås	 ens	 i	 fullt	 utbyggt	 utförande,	 då	 tunnelns	 utformning	 och	 lokalisering	 skapar	 nya	
kapacitetsinskränkningar.	 Syftet	motverkas	 i	 själva	 verket	 genom	 anläggandet	 av	 tunneln	
då	man	bygger	in	sig	i	en	konstruktion	som	begränsar	framtida	utbyggnadsmöjligheter.	

Avlastning	av	övriga	järnvägsnätet	och	Göteborgs	central	försumbart	

Den	enda	avlastning	som	sker	av	 järnvägsnätet	med	Västlänken	är	att	det	går	att	köra	sju	
ytterligare	 godståg	 i	 timmen	 nattetid	 i	 Gårdatunneln.	 Ingen	 avlastning	 sker	 av	
persontrafiken	på	kringliggande	banor.	Den	befintliga	bangården	vid	Göteborgs	central	får	
färre	avgångar	för	pendel-	och	regionaltåg	men	antalet	spår	blir	oförändrat.	Syftet	med	att	
flytta	 pendel-	 och	 regiontågsresenärer	 till	 en	 ny	 underjordisk	 centralstation	 motverkar	
syftet	då	de	resenärer	som	har	centralen	som	destination	får	förlängda	omstigningstider	till	
den	lokala	kollektivtrafiken	och	därmed	längre	restider.		Resande	från	söder	får	även	längre	
restid	ombord.	Västlänken	motverkar	syftet	med	att	underlätta	resandet.	

Felaktiga	samhällsekonomiska	kalkyler		

Trafikverket	 har	 inte	 genomfört	 den	 samhällsekonomiska	 kalkylen	 på	 ett	 korrekt	 sätt	
baserat	på	de	riktlinjer	som	Trafikverket	har	att	tillämpa.	Investeringen	i	 järnvägstunneln	
kommer	att	överstiga	40	miljarder.	Den	samhällsekonomiska	förlusten	blir	omfattande	med	
en	 nettonuvärdeskvot	 på	 -0.82	 när	 en	 korrekt	 beräkning	 genomförs.	 Riksdagens	
målsättning	med	transportpolitiken	motverkas	genom	att	 investeringen	 i	 järnvägstunneln	
inte	är	samhällsekonomiskt	effektiv.	

Verklig	kostnad	högre	än	angiven	–	finansiering	saknas	

Kostnaden	för	 järnvägstunneln	är	betydligt	högre	än	vad	Trafikverket	anger	då	kostnader	
för	finansiering	inte	ingår.	Därtill	är	omfattande	kommunala	kostnader	till	stor	del	inte	till	
med	i	budgeten	för	järnvägstunneln.		

Kostnaden	 för	 de	 indexerade	 kostnadsökningarna	 för	 att	 anlägga	 järnvägstunneln	 är	 inte	
med	i	beräkningen	av	kostnaden.	Denna	kostnadsökning	är	betydande.	Därtill	ska	läggas	att	
den	beräknade	byggkostnaden	endast	med	50	procents	sannolikhet	kan	innehållas.	Den	av	
Trafikverket	 angivna	 kostnaden	 kommer	 baserat	 på	 ovanstående	 att	 öka	 väsentligt.	 Det	
föreligger	därmed	en	omfattande	brist	i	finansieringen	av	Västlänken.	
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Visionsbaserad	resandeökning	kommer	inte	att	infrias	

Den	 målbildsbaserade	 trefaldiga	 ökningen	 av	 tågresandet	 kommer	 inte	 att	 infrias	 då	
resultaten	från	simuleringar	visar	en	blygsam	ökning	med	endast	8	procent	i	förhållande	till	
referensalternativet	år	2030.	Även	om	man	baserar	ökningen	av	resandet	på	prognoser	blir	
den	 tillkommande	ökningen	begränsad.	Detta	medför	att	 resande	 till	nya	målpunkter	och	
avlastningen	av	dagens	 centralstation	blir	 försumbar.	 För	 att	 kapacitetsmässigt	 klara	den	
uppsatta	 resandeökningen	 krävs	 inverteringar	 på	 över	 75	 miljarder	 kronor,	 varav	 50	
miljarder	kronor	är	medel	som	inte	finns	allokerade.			

Regionförstoringseffekt	uteblir	

Den	önskade	regionförstoringen	baserad	på	simuleringar	blir	i	princip	inte	mätbar	då	den	
uppgår	 till	 en	 dryg	 promille	 av	 pendelresandet	 över	 kommungränsen	 i	 Göteborgs	 stad.	
Även	om	det	prognosbaserat	resandet	ligger	till	grund	för	regionförstoringen	blir	effekten	
försumbar.	

Effekt	på	biltrafik	försumbar	

Baserat	på	simuleringar	kommer	den	 förväntade	minskningen	av	pendling	med	bil	att	bli	
mindre	 än	 en	 procent.	 Endast	 en	 fjärdedel	 av	 denna	 överflyttning,	 eller	 cirka	 2	 promille,	
från	bil	till	tåg	avser	arbetsresor.			

Effekt	på	klimatutsläpp	uteblir	

Då	överflytttningen	från	bil-	till	tågpendling	blir	ringa,	blir	även	minskningen	av	utsläppen	
av	klimatpåverkande	gaser	ringa.	Utsläppen	av	klimatpåverkande	gaser	blir	omfattande	vid	
anläggandet	av	järnvägstunneln	och	sannolikt	leder	detta	till	ett	ökat	utsläpp	varvid	ingen	
positiv	påverkan	på	klimatutsläppen	uppkommer.				

Effekt	på	stadsutvecklingen	ringa	eller	negativ	

Den	 planerade	 bebyggelsen	 i	 centrala	 Göteborg	 av	 bostäder	 och	 verksamheter	 är	 inte	
avhängig	 tillkomsten	 av	 järnvägstunneln.	 Argumentet	 att	mellan	 10-20	 procent	 av	 denna	
bebyggelse	 inte	 skulle	 komma	 till	 stånd	 går	 inte	 att	 leda	 i	 bevis.	 Det	 är	 tvärtom	 så	 att	
järnvägstunneln	 försenar	 tillkomsten	 av	 viktiga	 infrastrukturinvesteringar	 för	
kollektivtrafiken	med	spårvagn	och	buss.			

Ringa	spridning	av	resandet	till	nya	målpunkter	

De	två	nya	stationerna	vid	Haga	och	Korsvägen	ger	en	mycket	ringa	spridning	av	resandet	
till	 inom	Göteborg.	Storleken	på	denna	spridning	är	 inte	beräknad	eller	baserad	på	nyare	
resvaneundersökningar.	Avlastningen	av	centralenområdets	hållplatser	vid	Drottningtorget	
och	Brunnsparken	är	enbart	någon	procent.		

Alternativ	lokalisering	

Det	 finns	 alternativa	 investeringar	 till	 järnvägstunneln	 med	 lägre	 kostnader,	 kortare	
byggtider,	 lägre	 risker	 och	 mindre	 påverkan	 på	 motstående	 intressen.	 Dessa	 alternativa	
sträckningar	 bör	 utredas	 närmare.	 Trafikverkets	 beslut	 att	 anta	 den	 aktuella	
järnvägsplanen	skall	av	denna	anledning	inte	fastställas.		

Omfattande	trafikstörningar	under	lång	tid	står	inte	i	proportion	till	nyttan	

Ingen	detaljerad	beräkning	finns	över	de	omfattande	trafikstörningar	som	byggnationen	av	
järnvägstunneln	 förorsakar.	 Dessa	 störningar	 kommer	 att	 orsaka	 restidförluster	 på	 cirka	
två	miljarder	kronor	baserat	på	det	begränsade	underlag	som	finns	beskrivet.		



	 11	

1.	BEFINTLIGT	JÄRNVÄGSSYSTEM	

1.1	Göteborg	C		

1.1.1.	Aktuell	situation	

Göteborg	C	har	idag	16	plattformsspår	på	säckstationen	samt	16	uppställningsspår.		

Spår	 1–7	 trafikeras	 i	 första	 hand	 av	 tåg	 från	 Västra	 Stambanan,	 spår	 8-10	 av	 tåg	 från	
Norge/Vänerbanan	och	Bohusbanan	och	spår	11-16	av	de	tåg	som	kommer	söderifrån,	det	
vill	 säga	Kust-till-kustbanan	och	Västkustbanan.	 	Upp	 till	 tre	 tåg	kan	ankomma	eller	 avgå	
samtidigt.	 Spåranvändningen	 baseras	 på	 hur	 respektive	 bana	 anlöper	 stationen,	 för	 att	
minimera	antalet	korsande	tågvägar.	

Plattformslängderna	varierar	mellan	152	meter	(spår	12	och	13)	och	375	meter	(spår	4).	
Vissa	av	plattformarna	är	kortare	än	vad	som	är	önskvärt,	vilket	minskar	tågsättens	möjliga	
längd	och	därmed	passagerarkapacitet.	

Göteborg	C	trafikeras	hösten	2015	med	675	ankomster/avgångar	per	vardagsmedeldygn.		

Infarten	 till	 säckstationen	 sker	 genom	 den	 så	 kallade	 midjan,	 en	 smal	 passage	 som	
begränsas	i	bredd	av	tvättanläggningen,	som	betjänar	samtliga	tåg	som	trafikerar	Göteborg.	

1.1.2	Beslutade	åtgärder	

Uppställningsspåren	 ska	 samtliga	 flyttas	 till	 ny	 plats	 vid	 Sävenäs	 varvid	 hela	 markytan	
nordost	 om	 plattformsspåren	 frigörs.	 Några	 övriga	 åtgärder	 vid	 Göteborg	 C	 är	 inte	
planerade.	

1.2.	De	fem	ingående	banorna/”ekrarna”	

1.2.1	Bohusbanan	

Enkelspårig	 och	 relativt	 omodern	 järnväg	mellan	 Strömstad	 och	 Göteborg.	 Hårt	 belastad	
och	 med	 korta	 plattformar.	 Trafikeras	 av	 regionaltåg	 med	 halvtimmastrafik	 mellan	
Göteborg	 och	 Stenungsund.	 Anlöper	 Göteborg	 från	 nordväst	 via	 Hisingen	 och	 över	
Marieholmsbron	innan	den	ansluter	till	Norge/Vänerbanan	vid	Olskroken.	

Planerade	åtgärder:		

Det	pågående	bygget	av	nya	Marieholmsbron	kommer	att	öka	kapaciteten	över	Göta	Älv	för	
Bohusbanan.	I	övrigt	planeras	förlängning	av	plattformar	längs	banan	till	135	meter.	

1.2.2	Norge/Vänerbanan	

Går	 mellan	 Göteborg-Kil	 och	 Göteborg-Kornsjö.	 Dubbelspårig	 till	 Öxnered	 sedan	 2012.	
Trafikeras	 av	 Alependeln	 som	 vänder	 i	 Älvängen	 samt	 ett	 antal	 region-	 och	 fjärrtåg.	
Alependeln	 går	 i	 kvartstrafik	 mellan	 Älvängen	 och	 Göteborg.	 Relativt	 hög	 belastning	 i	
högtrafik.	

Inga	nya	åtgärder	i	plan.	
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Bilden	 visar	 befintliga	 järnvägsanläggningar	 och	 stationslägen,	 samt	 korridoren	
(grönmarkerad)	 för	 Västlänken	 med	 planerade	 stationslägen.	 Kartan	 omfattar	 även	 det	
angränsande	 projektet	 Olskroken	 planskildhet,	 delen	 längt	 upp	 till	 höger.	 (Bild	 från	
vgregion.se)	

1.2.3	Västra	Stambanan	

Dubbelspårig	 järnväg	mellan	Göteborg	och	Stockholm.	Mycket	hårt	belastad	av	pendeltåg	
mellan	Göteborg	och	Alingsås.	Kvartstrafik	mellan	Göteborg	och	Floda.	I	högtrafik	trafikerar	
även	 tre	 snabbtåg	 mellan	 Göteborg	 och	 Stockholm	 samt	 flera	 regionaltåg,	 liksom	 ett	
varierande	antal	godståg	sträckan.	

Inga	beslutade	åtgärder.		
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1.2.4	Kust-till-kust/Boråsbanan	

Från	Göteborg	via	Borås	till	östra	Småland.	Enkelspårig	och	trafikeras	endast	av	region-	och	
fjärrtåg.	Entimmastrafik	mellan	Göteborg	och	Borås	med	Västtåg.		

									Beslutade	åtgärder:	

Dubbelspår	 mellan	 Göteborg	 och	 Borås	 för	 höghastighetståg	 planeras,	 men	 endast	
deletappen	Mölnlycke-Bollebygd	ligger	i	plan	fram	till	år	2025.	

1.2.5	Västkustbanan	

En	i	huvudsak	dubbelspårig	sträcka	mellan	Göteborg	och	Lund.	Hårt	belastad	av	pendeltåg,	
vilka	går	i	kvartstrafik,	mellan	Göteborg	och	Kungsbacka.	Här	går	även	Öresundståg	mellan	
Göteborg	och	Köpenhamn,	samt	ett	antal	regionaltåg	och	godståg.		

Beslutade	åtgärder:		

Dubbelspårsutbyggnad	i	Varberg,	i	övriga	inga	i	plan	fram	till	2025	

1.3	Gårdatunneln	

Gårdatunneln	 är	 en	drygt	2	 km	 lång	 tvåspårig	 tunnel	 som	 trafikeras	 av	 tåg	mot	Kust-till-
kustbanan	och	Västkustbanan.	Tunneln	sträcker	sig	mellan	Olskroken	i	norr	och	Almedal	i	
söder	och	går	helt	i	berg.	I	södra	delen	ligger	Station	Liseberg.		

Planerade	åtgärder:	Inga	

1.4	Station	Liseberg	

Trafikeras	 av	 pendeltåg	 och	 vissa	 regionaltåg	 från	 Borås	 och	 Kungsbacka.	 1500	 på-	 och	
avstigande	resenärer	per	dag.		Stationen	ligger	cirka	300	meter	från	Lisebergs	huvudentré	
och	 400	meter	 från	 Svenska	 Mässans	 huvudentré.	 Perrongerna	 har	 nyligen	 förlängts	 till	
240	meter.		

Planerade	åtgärder:		

Inga	kända.		

1.5	Olskroken	

Anges	som	en	av	de	hårdast	trafikerade	järnvägskorsningarna	i	landet.	Här	möts	alla	tågslag	
från	samtliga	ingående	fem	banor	samt	godstågsbanor	i	plan.		

Planerade	åtgärder:		

Det	till	Västlänken	angränsande	projektet	Olskroken	planskildhet,	som	dels	ska	möjliggöra	
de	 norrgående	 banornas	 anslutning	 till	 Västlänken,	 dels	 ge	 en	 planskild	 korsning	 för	
godståg	mot	Hamnbanan.	

	

Källor:	Alla	fakta	i	kapitel	1	är	hämtade	från	Trafikverkets	webbplats.		



2.				VÄSTLÄNKENS	BAKGRUND,	SYFTEN	OCH	MÅLSÄTTNINGAR	

2.1		Bakgrund		

2.1.1	Kort	historik	

1999	”Centrumtunneln”	pekas	ut	av	Göteborgsregionen	i	transportstrategin	”Så	ska	vi	ha’t”.	

1999	 Markreservation	 enligt	 den	 nu	 beslutade	 sträckningen	 för	 Västlänken	 i	 Göteborgs	
stads	översiktsplan	

2001	–	Idéstudie	

Studien	genomfördes,	utan	att	utreda	genomförbarheten	hos	olika	tunnellösningar.	Studien	
kom	 fram	 till	 att	 tunnellösningarna	 måste	 ställas	 mot	 en	 alternativ	 utbyggnad	 av	
spårsystemet	söderut,	då	utredningen	funnit	det	oklart	vad	som	var	syftet	med	en	tunnel.			

2002	–	Förstudie	

Här	 uttrycktes	 utbyggnadsbehovet	 av	 järnvägssystemet	 enligt	 följande:	 ”En	
kapacitetsförstärkning		av	länken	Göteborg	C	–	Almedal	är	nyckeln	till	att	kunna	utveckla	all	
tågtrafik	 i	 Västsverige	 och	 därmed	 uppnå	 de	 transportpolitiska	 målen”.	 Vid	 denna	 tid	
trafikerades	Göteborg	C	av	cirka	370	tåg	per	dygn.		

Kapaciteten	 i	 Västlänken	 beräknades	 i	 grundutförandet	 till	 20	 tåg	 per	 timma	 och	 det	
beräknades	ge	möjlighet	till	7,5	min-trafik	på	de	fyra	större	ekrarna	och	30-minuterstrafik	
från	Bohusbanan.	Dessutom	förutsattes	tåg	mellan	Oslo	och	Köpenhamn	trafikera	tunneln.			

I	 förstudien	 ingick	 fem	olika	 tunnelalternativ	 samt	 en	 förstärkning	 av	 nuvarande	 system.	
Samtliga	beräknades	ge	positiv	samhällsnytta.	

2006	–	Järnvägsutredning	

Tre	tunnelalternativ	utreddes;	”Korsvägen”,	”Haga-Korsvägen”	samt	”Haga-Chalmers”	samt	
det	av	Banverket	 föreslagna	Förstärkningsalternativet.	Förstärkningsalternativet	gav	 lägst	
anläggningskostnad	 och	 minst	 miljöpåverkan,	 Alternativ	 Korsvägen	 gav	 kortast	 restider	
och	minst	påverkan	på	kulturmiljön.	Det	beslutade	alternativet	”Haga-Korsvägen”	befanns	
vara	det	som	”bäst	uppfyller	projektmålen”.				

Den	 praktiska	 kapaciteten	 beräknades	 nu	 till	 15	 tåg	 per	 timma	 och	 riktning	 och	 den	
teoretiska	 till	 18	 i	 det	 nu	 beslutade	 utförandet.	 Kostnaden	 beräknades	 till	 14,2	MdSEK	 i	
2007	års	penningvärde	inklusive	Olskroken	planskildhet.		

	

Tabell	 över	 järnvägsutredningens	 alternativ.	 (Järnvägsutredning,	 Västlänken,	
Beslutshandling,	december	2007)	

2009	–	Finansiering	ordnad	genom	det	så	kallade	Västsvenska	Paketet	
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Järnvägsutredningen	blev	 liggande	 i	 två	år	 i	brist	på	 finansiering,	 tills	Göteborgs	Stad	och	
den	 dåvarande	 regeringen	 ingick	 en	 överenskommelse	 om	 det	 så	 kallade	 Västsvenska	
Paketet,	med	regional	medfinansiering	genom	i	huvudsak	trängselskatt.		

Kostnaden	 för	Västlänken	uppdaterades	 till	20	miljarder	kronor	 i	2009	års	penningvärde	
exklusive	Olskroken	planskildhet	för	2.5	miljarder	kronor,	vilken	tidigare	ingått	i	kalkylen.	

2012	–	Tillåtlighetsansökan	

Ansökan	gjordes	med	järnvägsutredningen	som	underlag.	

2014	-		Tillåtlighetsbeslut	i	juni.	Järnvägsplan	ställs	ut	i	december	

2016	-		Järnvägsplan	fastställs		

2.2	Västlänkens	syften		

2.2.1	Västlänkens	syften	enligt	Trafikverket	

Trafikverket	och	Länsstyrelsen	 i	Västra	Götaland	anger	att	 syftet	med	Västlänken	 i	 första	
hand	 är	 att	 öka	 kapaciteten	 på	 järnvägsnätet	 för	 att	 underlätta	 resandet	 i	 Göteborg	 och	
Västsverige.	Trafikverket	och	Länsstyrelsen	anger	att	kapaciteten	ökar	på	övriga	delar	av	
järnvägsnätet	och	att	Göteborgs	central	avlastas.	Den	ökade	kapaciteten	på	övriga	delar	av	
järnvägsnätet	gynnar	flödet	av	godstransporter	till	och	från	Göteborgs	hamn.	Därtill	anför	
Trafikverket	och	Länsstyrelsen	att	möjligheterna	för	kollektivt	resande	förbättras	när	nya	
målpunkter	 i	 centrala	 Göteborg	 anläggs	 (Järnvägsplaner,	 Olskroken	 planskildhet	 och	
Västlänken,	Miljökonsekvensbeskrivning,	TRV	2013/92338,	sid	32,	Trafikverket,	2013-09-
01).	
	
Därtill	 anges	 att	 järnvägstunneln	 bidrar	 till	 att	 uppfylla	 de	 politiskt	 antagna	 målen	 i	
Göteborgsregionens	 kommunalförbunds	 program	 för	 uthållig	 tillväxt	 och	 Västra	
Götalandsregionens	 vision	 för	 länet	 och	 regionala	 tillväxtprogram.	 Även	 kopplingen	 till	
K2020	anges	 samt	att	 järnvägstunneln	 ska	bidra	 till	 konkurrenskraftig	kollektivtrafik	och	
att	öka	kollektivtrafikandelen	i	Göteborg.	Vidare	anges	att	syftet	med	järnvägstunneln	är	att	
skapa	 en	 större	 arbetsmarknad	 och	 tillhörande	 regionförstoring.	 (Fastställelse	 av	
järnvägsplan	 för	 Västlänken,	 Göteborgs	 och	 Mölndals	 kommuner,	 Västra	 Götaland,	 TRV	
2015/74002,	sid	17,	2016-04-28.	Yttrande	inför	prövning	av	järnvägsplanen	för	Västlänken	
i	Göteborg	och	Mölndals	stad,	Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland,	2015-08-15,	sid	3).		
	
Trafikverket	 anger	 även	 att	 Västlänken	medverkar	 till	 att	 uppfylla	 transportpolitiska	mål	
såsom	förbättrad	miljö,	ökad	tillgänglighet	och	tillförlitligt	 transportsystem.	(Järnvägsplan	
Västlänken,	Fastställelsehandling,	TRV	2013/92333,	2015-08-17,	sid	14).	

2.2.3	Västlänkens	syften	enligt	Göteborgs	Stad	

Av	 samrådshandlingen	 i	 detaljplaneärendet	 från	 september	 2013	 och	 beslutshandlingen	
från	 september	 2015	 framgår	 att	 syftet	 med	 den	 aktuella	 detaljplanen	 och	 de	 antagna	
ändringarna	är	att	öka	järnvägens	kapacitet,	att	effektivisera	tågtrafiken	genom	avlastning	
av	 centralstationen,	 att	 skapa	 nya	 bytespunkter	 med	 nya	 stationer,	 att	 möjliggöra	
stadsutveckling	 samt	 att	 stödja	 hållbar	 tillväxt	 ekonomisk,	 socialt	 och	miljömässigt	 inom	
Västra	Götalandsregionen.	Även	förutsättningen	att	bidra	till	att	målet	med	K2020	uppnås,	
målbilden	 för	 framtida	 kollektivtrafik	 i	 Göteborgsregionen,	 lyfts	 fram	 av	 Göteborgs	 Stad	
som	ett	syfte	med	järnvägstunneln.		
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2.3	Transportpolitiska	mål	

2.3.1	Nationella	transportpolitiska	mål	

Regeringens	 transportpolitiska	 mål	 i	 enlighet	 med	 proposition	 2008/09:93,	 Mål	 för	
framtidens	resor	och	 transporter,	anger	att	det	övergripande	målet	 för	 transportpolitiken	
är:		

”att	säkerställa	en	samhällsekonomiskt	effektiv	och	långsiktigt	hållbar	transportförsörjning	
för	medborgarna	och	näringslivet	i	hela	landet”.		

2.3.2.	Målbild	Tåg	2035	

Den	 vision	 som	 Trafikverket	 använt	 sig	 av	 i	 förevarande	 järnvägsplaneprocess	 är	 den	
målbild	som	Västra	Götalandsregionen	har	utvecklat	 för	 tågresandet	 i	 ”Målbild	Tåg	2035”	
(Västra	 Götalandsregionen,	 Målbild	 Tåg	 2035,	 2013).	 Denna	 vision	 anger	 ett	 trefaldigat	
ökat	 tågresande	 i	 regionen	med	pendel-	 och	 regionaltåg	 i	 jämförelse	mot	 vad	 som	gällde	
2010.	 Enligt	 visionen	 kommer	 det	 även	 att	 ske	 en	 trefaldig	 resandeökning	 till	 och	 från	
Göteborg.	

2.3.3	Önskad	efterfrågan	på	trafikering	för	att	uppnå	Målbild	Tåg	2035	

Den	trafikering	som	efterfrågas	år	2035	uppgår	till	28	tåg	per	timma	och	riktning	till/från	
Göteborg	 C	 vad	 gäller	 den	 regionalt	 upphandlade	 tågtrafiken.	 Det	 innebär	 att	 Västlänken	
inte	kommer	att	kunna	trafikeras	av	alla	regionaltåg	då	fyra	regionaltåg	i	timman	behöver	
trafikera	 dagens	 säckbangård.	 Därtill	 kommer	 storregionala	 tåg	 och	 fjärrtåg	 som	 inte	 är	
upphandlad	 trafik	 med	 cirka	 sex	 tåg	 per	 timma	 och	 riktning	 som	 ska	 trafikera	 dagens	
säckbangård.	 Det	 innebär	 att	 tio	 tåg	 per	 timma	 ska	 rymmas	 på	 den	 kvarvarande	
säckbangården.		

På	Götalandsbanan	anser	Västra	Götalandsregionen	att	kapaciteten	ska	vara	sex	pendeltåg	i	
timman	 Mölnlycke/Göteborg	 samt	 sex	 tåg	 per	 timma	 på	 sträckan	 Borås/Göteborg	 samt	
ytterligare	två	regionaltåg	Ulricehamn/Göteborg,	d	v	s	14	tåg	i	timman.		

På	Västkustbanan	ska	 fyra	pendeltåg	 trafikera	Kungsbacka/Göteborg	och	 fyra	 regionaltåg	
ska	trafikera	Halmstad/Göteborg,	d	v	s	åtta	tåg	i	timman	och	samtliga	dessa	ska	gå	genom	
Västlänken.	

På	 sträckan	 Alingsås/Göteborg	 kommer	 fyra	 pendeltåg	 i	 timman	 att	 trafikera	 innan	
ytterligare	kapacitet	med	ytterligare	dubbelspår	byggs	ut.	Efter	denna	utbyggnad	anges	att	
åtta	tåg	per	timma	ska	trafikera	linjen.	

På	 sträckan	 Skövde/Göteborg	 ska	 på	 sikt	 fyra	 regionaltåg	 per	 timma	 trafikera	 sträckan.	
Därtill	 ska	 Örebro/Göteborg	 trafikeras	 med	 ett	 regionaltåg	 per	 timma,	 som	 tillsammans	
med	pendeltågen	blir	nio	tåg	per	timma.	

På	sträckan	Älvängen/Göteborg	går	 idag	 fyra	 tåg	 i	 timman.	Önskemål	 finns	att	öka	denna	
kapacitet	men	ytterligare	vändspår	krävs	och	förlängda	plattformar.		

Sträckan	Karlstad/Trollhättan/Göteborg	trafikeras	med	tre	tåg	per	timma	idag	men	på	sikt	
planeras	för	fyra	tåg	i	timman.	Detta	ger	åtta	tåg	i	timman	med	pendeltågen.	

Södra	 Bohusbanan	 på	 sträckan	 Uddevalla/Göteborg	 får	 två	 regionaltåg	 i	 timman	 och	
sträckan	Stenungsund/Göteborg	får	 fyra	pendeltåg	 i	 timman	efter	utbyggnad.	Det	 innebär	
total	sex	tåg	i	timman.	
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Antalet	pendeltåg	norr	om	Västlänken	blir	således	16	pendeltåg	per	timma	samt	ytterligare	
13	 regionaltåg	 per	 timma.	 Av	 dessa	 ska	 minst	 fyra	 tåg	 från	 Västkustbanan	 passera	
Västlänken	vilket	ger	20	tåg	per	timma	genom	Västlänken.	Ytterligare	regionaltåg	behöver	
passera	 genom	 Västlänken	 för	 att	 avlasta	 säckbangården	 och	 för	 att	 balansera	 norr	 och	
sydgående	 tåg.	 Utan	 denna	 balansering	 kommer	 11	 tåg	 i	 timman	 att	 behöva	 angöra	
säckbangården.	Det	innebär	att	Västlänken	kommer	att	ha	passerat	sin	maximala	kapacitet	
med	den	önskade	trafikeringen.	

Antalet	 pendeltåg	 söder	 om	 Västlänken	 uppgår	 till	 16	 pendeltåg	 per	 timma	 samt	 sex	
regionaltåg	varav	fyra	ska	passera	genom	Västlänken,	d	v	s	20	tåg	per	timma.		

2.3.4	K2020	

K2020	 är	 Göteborgsregionens	 Kommunalförbunds	 gemensamma	 program	 för	 att	 öka	
resandet	med	kollektivtrafik	i	och	mellan	kommunerna.	I	programmet	framhålls	vikten	av	
utökad	tågtrafikering	och	tätare	intervall	 i	pendeltågstrafiken.	K2020	anges	som	en	del	av	
bakgrunden	 för	 beslutet	 om	 Västlänken	 och	 i	 K2020	 anges	 Västlänken	 som	 en	 av	 dess	
förutsättningar.		
	
I	 delrapporten	 ”Dubbelt	 upp	 –	 Lokala	 K2020”	 anges	 att	 för	 att	 nå	 den	 önskade	
fördubblingen	av	kollektivresandet	behöver	 antalet	pendel-	 och	 regionaltåg	 i	maxtimman	
öka	 från	 dagens	 14	 till	 33	 dubbelturer	 år	 2025	 eller	 när	 Västlänken	 förutsattes	 stå	 klar	
(Bilaga	 1).	 Då	 Västlänkens	 maxkapacitet	 i	 den	 beslutade	 utformningen	 och	 med	 den	
kapacitet	 som	 ligger	 i	 plan	 i	 kringliggande	 spårstruktur	 är	 begränsningen	 12	 tåg/timma	
enligt	Basprognos	2040.	Antalet	 teoretiska	 tågrörelser	vid	utbyggda	 fyrspårsstationer	är	 i	
Västlänken	 angivna	 till	max	 22.	Därmed	 kan	 konstateras	 att	 ännu	 ett	 av	 de	 politiska	mål	
som	ligger	till	grund	för	Västlänken	i	själva	verket	begränsas	av	just	Västlänken.	

2.4	Stadsutveckling	i	Göteborg	

2.4.1	Stadsutveckling	övergripande	ändamål	

I	 underlaget	 för	 Regeringens	 tillåtlighetsprövning	 av	 den	 nu	 aktuella	 järnvägstunneln	
skriver	 Trafikverket:	 ”Trafikverket	 vidhåller	 att	 de	 övergripande	 ändamålen	 med	
Västlänken	 omfattar	 nyttor	 som	 inte	 är	 beräkningsbara.	 Det	 gäller	 nyttor	 som	 i	 form	 av	
förtätning,	 stadsutveckling	 och	 lokala	 trafiklösningar	 som	 Västlänkens	 nya	 stationer	
genererar	 i	 ett	 långsiktigt	perspektiv”.	Trafikverket	har	alltså	anfört	 att	 järnvägstunneln	 i	
första	 hand	 är	 ett	 stadsutvecklingsprojekt	 och	 i	 andra	 hand	 ett	 projekt	 för	 att	 öka	
kapaciteten	för	pendeltågstrafiken.		

2.4.2	Vision	Älvstaden	och	stadsutveckling	runt	Västlänkens	stationer	

I	järnvägsplanens	miljökonsekvensbeskrivning,	p	1.2.2	anges	följande.	
”Under	 ett	 par	 års	 tid	 har	 Göteborgs	 Stad	 arbetat	 med	 en	 vision	 och	 strategier	 för	
Älvstaden,	det	 vill	 säga	området	 längs	båda	 sidor	om	älven	 i	 centrala	Göteborg.	2012	 tog	
Göteborgs	 Stad	 fram	 en	 PM	 som	 beskriver	 stadsutvecklingen	 kring	 Västlänkens	
stationslägen,	 efter	 att	 Boverket	 och	 Länsstyrelsen	 begärt	 en	 tydligare	 redovisning	 av	
Västlänkens	koppling	till	staden	i	samband	med	dess	tillåtlighetsprövning.	Denna	PM	finns	
med	i	Trafikverkets	ansökan	om	tillåtlighet,	se	vidare	i	kapitel	19	Samlad	miljöbedömning.”	
	
Vidare	anges:	
	
”Västlänkens	nya	stationer	ansluter	 till	 stadens	knutpunkter	 för	kollektivtrafiken,	 se	 figur	
1.5.	 Den	 nya	 Station	 Centralen	 är	 bland	 annat	 en	 viktig	 pusselbit	 där	 staden	 utvecklar	
Gullbergsvass,	som	är	en	del	av	Älvstaden,	till	ett	attraktivt	kommunikationsnav	och	lokalt	
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centrum.	 Station	Haga	kommer	 att	 bli	 viktig	 för	utvecklingen	 av	 västra	Göteborg	med	 till	
exempel	utvecklingsområdena:	de	centrala	delarna	av	Norra	Masthugget	och	Skeppsbron.	
Vid	Korsvägen	 i	 södra	Göteborg	kommer	Västlänken	med	Station	Korsvägen	ge	möjlighet	
till	byten	till	 flera	buss-	och	spårvagnslinjer.	Kring	Korsvägen	 finns	även	många	befintliga	
och	planerade	målpunkter	samt	planer	på	ett	nytt	campus.”		

2.4.3	Angivet	syfte	att	möjliggöra	omfattande	stadsutveckling	

Det	 bör	 tilläggas	 att	 ett	 grundläggande	 syfte	 bakom	 antagandet	 av	 den	 aktuella	
järnvägsplanen	 har	 varit	 att	 möjliggöra	 en	 omfattande	 stadsutveckling	 i	 Göteborg.	
Göteborgs	 stads	 stadsbyggnadskontor	 har	 i	 ett	 PM	 beskrivit	 att	 stadsbyggnadskontoret	
anser	 att	 järnvägstunneln,	 och	 Västlänken	 överlag,	 är	 en	 förutsättning	 för	 den	 expansion	
man	 beskriver.	 Man	 anger	 att	 järnvägens	 Hagastation	 i	 princip	 kommer	 att	 betjäna	 hela	
västra	Göteborg	(Göteborgs	Stad,	Stadsbyggnadskontoret,	PM,	Stadsutveckling	i	anslutning	
till	Västlänkens	stationer,	2012-08-16).		

2.5		Övriga	angivna	effekter	

Avlastning	på	 lokal	 kollektivtrafik	 anges	bli	 betydande	med	omfattande	 resande	 till	Haga	
och	Korsvägens	stationer.	Vad	gäller	hållbar	tillväxt	skulle	regionförstoringen	med	pendel-	
och	regionaltåg	leda	till	att	biltrafiken	minskar.	Även	regionförstoringseffekten	anges	vara	
betydande	vilket	skall	leda	till	att	arbetsmarknaden	vidgas.		



3.	VÄSTLÄNKENS	EFFEKT	PÅ	KAPACITETEN	

3.1	Göteborgs	Centralstation	(Göteborg	C)	

3.1.1.	Kapaciteten	vid	Göteborg	C	är	tillräcklig	enligt	Trafikverket	

I	 Trafikverkets	 tillåtlighetsansökan	 (TRV2012/1033,	 2012-11-12)	 angavs	 bland	 annat	
följande:	 ”Göteborg	 C	 är	 navet	 i	 Västsveriges	 spårsystem	 och	 har	 länge	 varit	 maximalt	
utnyttjad.	 En	 orsak	 till	 den	 begränsade	 kapaciteten	 är	 att	 Göteborg	 C	 är	 en	 så	 kallad	
säckstation	där	tågen	inte	kan	passera	igenom.[…]	Att	höja	kapaciteten	vid	Göteborg	C	är	en	
förutsättning	för	att	nyligen	genomförda	och	planerade	utbyggnader	ska	få	avsedd	effekt	”.			
	
Av	 järnvägsutredningen	 framgår	 att	 kapaciteten	 i	 säckstationen	 (nollalternativet)	 är	
tillräcklig	 för	 hela	 prognosperioden	 och	motsvarar	 Västlänkens	 utredningsalternativ	 Bas,	
det	vill	 säga	26	tågavgångar	per	 timma	(Järnvägsutredning,	Västlänken,	Underlagsrapport	
Kapacitet,	BRVT	2006:03:06,	2006-02-09).		

3.1.2	Göteborg	C	har	erforderlig	redundans	för	vändande	tåg	

Av	 aktuell	 trafikeringsrapport	 framgår	 att	 Göteborg	 C/säckstationen	 har	 den	 redundans	
som	 krävs	 för	 att	 uppnå	 tillräcklig	 robusthet	 vid	 vändande	 av	 tåg	 på	 ändstationer	
(Västlänken	 –	 trafikering,	 depåer	 och	 uppställning.	 TRV,	 2014/53589,	 s	 55).	 Denna	
överskottskapacitet	måste	med	 Västlänken	 skapas	 vid	 ändstationerna	 varvid	 kapaciteten	
för	all	trafik	på	dessa	stationer	försämras,	se	vidare	i	avsnitt	3.5.	

3.1.3	Marginell	ökning	av	antalet	avgångar	

I	 samma	 rapport	 anges	 att	 trafikeringen	 år	 2026	 med	 öppnad	 Västlänk	 är	 i	 princip	
oförändrad;	 700	 tågavgångar	 per	 dygn	 mot	 675	 hösten	 2015,	 inklusive	 beslutad	
infrastruktur	för	planperioden	2025	och	utbyggd	Götalandsbana.	(Västlänken	–	trafikering,	
depåer	 och	 uppställning.	 TRV	 2014/53589,	 sid	 49.	 Det	 ska	 påpekas	 att	 den	 siffra,	 300	
persontåg	per	dag,	 som	anges	 i	Västlänkens	planbeskrivning	under	punkt	2.1,	 sid	5	är	en	
inaktuell	uppgift.	Redan	i	förstudien	år	2002	anges	denna	siffra	till	375	tåg	per	dag.	

3.2	De	fem	ingående	banorna		

3.2.1Kapacitet	på	kringliggande	banor	fullt	utnyttjad	

Trafikverket	 anger	 att	 man	 kan	 åstadkomma	 kapacitetsökningar	 med	 anläggandet	 av	
Västlänken.	Detta	är	inte	möjligt	med	mindre	än	att	omgivande	banor	ökar	kapaciteten.	Av	
Trafikverkets	 kapacitetsutredning	 (Trafikverket,	 rapport,	 Järnvägens	 kapacitet	 2015,	
2016:038)	framgår	att	kapacitetsutnyttjandet	på	banorna	runt	Göteborg	var	fullt	utnyttjat	
under	 två	 maxtimmar/dygn,	 se	 bilaga	 3.	 Detta	 innebär	 att	 möjligheterna	 att	 öka	
kapaciteteten	när	 den	 som	bäst	 behövs,	 under	maxitimmarna,	 inte	 föreligger.	 Stambanan	
mellan	Göteborg	och	Alingsås	(Västra	stambanan)	är	kapacitetsbegränsad	över	hela	dygnet	
och	det	föreligger	där	små	möjligheter	att	öka	trafiken,	se	bilaga	2.	(Trafikverket,	rapport,	
Järnvägens	 kapacitet	 2015,	 tabell	 sid	 14,	 2016:038).	 Enlig	 uppgift	 från	 Trafikverket	
trafikeras	 denna	 bana	 av	 211	 tåg	 per	 dygn	 i	 dagsläget.	 Denna	 bana	 kostar	 enligt	
Trafikverket	 cirka	 20	miljarder	 att	 bygga	 ut	 till	 fyra	 spår	 på	 sträckan	Göteborg/Alingsås.	
Pendelstråket	Göteborg/Alingsås	har	idag	10	000	delresor	som	inte	kan	ökas	med	mindre	
än	 omfattande	 kapacitetsutbyggnad.	 Ingen	 sådan	 utbyggnad	 ligger	 i	 dagens	
infrastrukturplan	till	2025.	Det	 innebär	att	målsättningen	att	öka	tågpendlingen	på	denna	
sträcka	inte	föreligger	på	mycket	länge,	se	även	avsnitt	1.2.3.	
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3.2.2	Ökad	kapacitet	i	Västlänken	kräver	omfattande	utbyggnad	av	omgivande	banor	

För	att	den	aktuella	järnvägens	kapacitet	ska	öka	krävs	att	de	pendeltågslinjer	som	idag	har	
potential	 för	 ökat	 pendelresande,	 det	 vill	 säga	 pendellinjerna	 till	 Alingsås	 (Västra	
stambanan)	 och	 Kungsbacka	 (Västkustbanan),	 först	 byggs	 om	 för	 att	 hantera	 större	
kapacitet.	Dessutom	krävs	det	att	en	ny	dubbelspårig	 järnväg	 till	Borås	 (Götalandsbanan)	
först	anläggs	för	att	en	mer	omfattande	ökning	ska	ske	(Västra	Götalandsregionen,	Målbild	
Tåg	2035,	2013).		

Enligt	 Trafikverket	 måste	 dessutom	 Götalandsbanan	 alternativt	 Kust-till-Kustbanan	 mot	
Borås	stå	färdig	innan	den	aktuella	järnvägstunneln	kommer	att	kunna	öka	sin	kapacitet	till	
14	 tågrörelser	 per	 timma.	 (Trafikverket,	 Rapport,	 Västlänken,	 Trafikering	 depåer	 och	
uppställning,	 TRV	 ärendenr.	 2014/53589,	 sid	 45,	 2015-05-27).	 Tydligt	 är	 alltså	 att	
kapaciteten	 med	 järnvägstunneln	 inte	 kommer	 att	 kunna	 öka	 nämnvärt	 före	 en	 ny	
dubbelspårig	 järnväg	 till/från	 Borås	 (Götalandsbanan)	 först	 har	 byggts	 och	 färdigställts.	
Detta	 kan	 även	 utläsas	 av	 rapporten	 beträffande	 trafikeringen	 år	 2040	 (Trafikverket,	
rapport,	Tågtrafik	basprognos	2040,	2016-04-01).	Av	samma	basprognos	framgår	att	även	
Mölndal	 begränsar	 kapaciteten	 till	 12	 tåg	 i	 timman	 för	 järnvägstunneln.	 Av	 den	 senaste	
informationen	vad	gäller	Sverigeförhandlingen	om	Götalandsbanan	ingår	 inte	en	dragning	
av	Götalandsbanan	via	Mölndal.	Detta	innebär	att	en	ombyggnad	av	Mölndal	för	effektivare	
trafikering	söderut	inte	är	aktuell	i	närtid	vilket	begränsar	kapaciteten	för	järnvägstunneln	
till	12	tåg	i	timman	under	lång	tid.				

3.2.3		Utbyggnad	av	kringliggande	banor	ej	i	plan	

Detta	till	trots	finns	det	idag	inga	beslut	om	att	bygga	någon	ny	Götalandsbana	(Boråsbana).		
Hitills	har	det	endast	beslutats	att	en	tredjedel	av	Boråsbanan	ska	påbörjas	innan	år	2025.	
Eftersom	det	är	oklart	när	en	ny	Götalandsbana	kommer	att	byggas	är	det	även	oklart	när	
Västlänken	kommer	att	kunna	öka	sin	kapacitet,	även	då	marginellt.	Med	anledning	härav	
kan	det	heller	inte	ses	som	tidskritiskt	att	Västlänken	anläggs	före	det	att	Götalandsbanan	
står	 färdig.	 För	 en	 beskrivning	 av	 planerade	 utbyggnader	 och	 alternativ	 till	 Västlänken	
hänvisas	till	avsnitt	11.	Även	den	ombyggda	Olskroken	kommer	att	vara	begränsande	vad	
gäller	ökad	kapacitet.	

3.3	Kapacitet	med	Västlänken	och	planerade	åtgärder	

Inget	 av	 de	 ovan	 nämnda	 syftena	 kommer	 att	 kunna	 uppnås	 genom	 fastställelse	 av	 den	
aktuella	 järnvägsplanen.	 Ser	man	 till	 det	 stora	 antal	 utredningar,	 beräkningar	 och	 övrigt	
beslutsunderlag	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 den	 aktuella	 järnvägsplanen	 är	 det	 nämligen	
uppenbart	att	större	delen	av	dessa	är	obsoleta	eller	i	övrigt	felaktiga.		

Det	 underlag	 som	 utarbetades	 i	 samband	 med	 infrastrukturplaneringen	 2013	 för	
planeringsperioden	till	2025,	ger	en	mer	korrekt	bild	avseende	järnvägstunnelns	påverkan	
och	effekter	i	olika	hänseenden,	men	även	detta	underlag	är	behäftat	med	stora	brister.	

För	att	belysa	faktum	att	syftet	med	den	aktuella	järnvägstunneln	i	realiteten	inte	kommer	
att	kunna	uppnås	beskrivs	i	det	följande	hur	den	antagna	järnvägsplanen	förhåller	sig	till	de	
verkliga	omständigheterna	i	fallet,	samt	på	vilket	sätt	det	som	föreskrivs	i	planunderlaget	är	
felaktigt	och	således	medför	att	den	aktuella	järnvägsplanen	inte	kan	godtas.	

3.3.1	Västlänken	ger	ingen	kapacitetsökning	i	beslutat	utförande	

Ett	 av	de	 främsta	 syftena	bakom	 framtagandet	 av	den	nu	aktuella	 järnvägsplanen	är	 som	
nämnts	att	öka	järnvägens	kapacitet	inom	Göteborgsområdet.	Med	anledning	av	framförallt	
den	 ökade	 befolkningsmängden	 finns	 det	 behov	 av	 att	 underlätta	 för	människor	 att	 resa	
kollektivt	till	och	från	samt	inom	Göteborg.	Enligt	Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	kan	
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det	 dock	 starkt	 ifrågasättas	 på	 vilket	 sätt	 byggandet	 av	 den	 nu	 aktuella	 järnvägstunneln	
skulle	 öka	 järnvägens	 kapacitet	mer	 än	marginellt.	 Ser	man	 till	 vad	 som	 föreskrivs	 i	 den	
aktuella	järnvägsplanen	kommer	nämligen	den	ursprungliga	idén	om	att	anlägga	fyra	spår	i	
samtliga	 stationer	 inte	 att	 realiseras	 och	 att	 det	 i	 järnvägsplanen	 endast	 är	 den	 nya	
centralstationen	 som	 kommer	 att	 få	 fyra	 spår.	 Genom	 att	 såväl	 stationen	 i	 Haga	 och	
Korsvägen	 endast	 byggs	 med	 två	 spår	 begränsas	 kapaciteten	 kraftigt.	 Detta	 medför	 att	
enbart	 12	 stycken	 tågrörelser	 i	 varje	 riktning	 per	 timma	 kommer	 att	 möjliggöras	 när	
tunneln	 är	 färdigställd	 år	 2026,	 vilket	 motsvarar	 dagens	 trafikering	 av	 pendel-	 och	
regionaltåg.	

3.3.2	Ingen	kapacitetsökning	ens	med	fyrspårsstationer	

Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	 vill	 understryka	 att	 det	dessutom	är	omöjligt	 att	 öka	
pendeltågstrafiken	 till	 och	 från	 Göteborg	 genom	 anläggandet	 av	 den	 aktuella	
järnvägstunneln	 -	även	om	den	skulle	byggas	med	 fyra	spår	på	samtliga	stationer	 -	 innan	
banorna	 till	 och	 från	 Göteborg	 ökar	 sin	 kapacitet.	 Detta	 eftersom	 flera	 av	 de	 viktigaste	
banorna	 till	och	 från	Göteborg	 ligger	på	eller	nära	sitt	kapacitetstak.	Detta	 framgår	på	ett	
tydligt	sätt	av	Trafikverkets	kapacitetsrapport	där	samtliga	banor	runt	Göteborg	 ligger	på	
kapacitetstaket	 under	 maxtimmarna,	 se	 bilaga	 2.	 (Trafikverket,	 rapport,	 Järnvägens	
kapacitet	2015,	2016:038).	Det	är	 typiskt	sett	undermaxitimmarna	som	det	kan	förväntas	
ett	ökat	resandebehov.	

Det	 går	 således	 inte	 att	 öka	 trafiken	 då	 det	 övriga	 bansystemet	 är	 dimensionerande.	 Att	
bygga	ut	de	aktuella	banorna	kostar	cirka	50	miljarder	kronor,	pengar	som	 inte	återfinns	
inom	vare	sig	planer	eller	budget	 i	den	nationella	 infrastrukturplanen	till	2025.	Av	denna	
anledning	 är	 det	 inte	 tidskritiskt	 att	 bygga	 järnvägstunneln	 i	 närtid	 innan	 beslut	 och	
finansiering	finns	för	de	banavsnitt	som	under	alla	omständigheter	måste	byggas	ut	innan	
kapaciteten	kan	ökas	i	spårsystemet.	

3.4	Kapacitet	i	angränsande	anslutningar	

Anläggandet	 av	 Västlänken	 kräver	 två	 nya	 anläggningar	 i	 gränssnittet	mot	 kringliggande	
banor;	nya	banor	vid	Olskroken	i	norr	och	ett	vändspår	söder	om	Västlänken	i	Almedal.	

3.4.1	Frigjord	kapacitet	på	bansystemet	i	Göteborgsområdet	

Enligt	 Trafikverket	 kommer	 den	 avlastning	 som	 Västlänken	 ger	 upphov	 till	 att	 öka	
kapaciteten	 för	 godståg	 i	 Gårdatunneln	med	 sju	 tåg	 per	 timma.	 Denna	 kapacitet	 uppstår	
undernattetid	då	angränsande	banor	under	dagtid	är	nära	sitt	kapacitetskrav.	Det	är	i	första	
hand	 inte	 godstrafiken	 till	 Göteborgs	 hamn	 som	 underlättas	 utan	 den	 långväga	
godstrafiken.	Detta	är	den	enda	avlastning	som	sker	av	bansystemet	 i	Göteborgsområdet.	
Ingen	avlastning	 av	bansystemet	 vad	gäller	persontrafiken	 sker	med	Västlänken	vilket	 är	
ett	av	de	syften	som	Västlänken	anges	uppnå.		

3.4.2	Kapacitetsbegränsning	i	Olskroken	planskildhet	

Inom	ramen	för	gällande	infrastrukturplan	till	år	2025	ska	Olskroken	planskildhet	anläggas	
för	 ökad	 kapacitet.	 Ett	 av	 syftena	 med	 denna	 ombyggnad	 är	 att	 ansluta	 Olskroken	 till	
järnvägstunneln.	 	 Denna	 anslutning	 sker	 genom	 att	 en	 järnvägsbro	med	 två	 spår	 anläggs	
över	 väg	 E6	 som	 ansluter	 Olskroken	 till	 den	 planerade	 järnvägstunneln	 under	 Skansen	
Lejonet.	Härvid	går	spår	från	Västra	Stambanan	planskilt	från	övriga	banor	in	i	Västlänken,	
medan	Vänerbanan	och	Bohusbanan	möts	i	plan.	Då	Västlänken	är	placerad	på	omstående	
sida	av	spåren	mot	säckstationen	uppstår	konflikt	mellan	trafik	på	olika	banor.		

Av	Trafikverkets	planbeskrivning	 för	Olskroken	 (Trafikverket,	 planbeskrivning	Olskroken	
planskildhet,	 TRV	 2014/8534,	 p	 2.9.4)	 framgår	 att	 den	 kapacitet	 som	 Olskroken	 efter	
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ombyggnad	kommer	att	ha	är	14	tåg	per	timma	och	riktning	mot	Västlänken.	Det	 innebär	
att	 det	 inte	 går	 att	 realisera	 en	 högre	 kapacitet	 i	 Västlänken	 än	 14	 tåg	 per	 timma	 och	
riktning	då	Västlänken	endast	ansluter	 till	Olskroken	 i	öster	och	 inga	andra	spår	ansluter	
till	Västlänkens	östra	tunnelrör.		

För	 det	 fall	 en	 kapacitet	 på	 fler	 är	 14	 tåg	 per	 timma	 ska	 åstadkommas	 i	 järnvägstunneln	
måste	Olskroken	planskildhet	byggas	om	för	ytterligare	kapacitet	då	antalet	tågrörelser	är	
detsamma	 vad	 gäller	 ingående	 och	 utgående	 tåg	 i	 tunneln.	 Ingen	 beskrivning	 finns	 i	
Västlänkens	järnvägsplan	över	vilka	åtgärder	och	vilka	investeringar	som	erfordras	för	att	
öka	 kapaciteten	 i	 Olskroken	 till	 den	 nivå	 som	 krävs	 för	 att	 möta	 behovet	 av	 framtida	
tågrörelser	i	järnvägstunneln.		

Denna	 omständighet	 har	 inte	 påpekats	 av	 Trafikverket	 utan	 Trafikverket	 hävdar	 att	
Västlänken	 har	 en	 kapacitet	 på	 14	 tåg	 per	 timma	 och	 riktning	 enlig	 järnvägsplanen	med	
tvåspårstationer	vid	Haga	och	Korsvägen.	Med	 fyra	spår	vid	alla	stationer	anges	minst	20	
tåg	per	timma	när	en	ny	bana	till	Borås	står	färdig	(Trafikverket,	Järnvägsplan	Västlänken,	
Planbeskrivning,	sid	20,	p	2.10.7).		

I	ett	annat	dokument	anger	Trafikverket	att	när	en	ny	bana	till	Borås	(Götalandsbanan)	är	
färdig	 och	 en	utbyggnad	 till	 fyra	 spår	 vid	Haga	och	Korsvägens	 stationer	 genomförts	 blir	
kapaciteten	24	 tåg	per	 timma	och	riktning	 (Trafikverket,	Rapport,	 trafikering,	depåer	och	
uppställning,	sid	54,	2015-05-27).		

3.4.3	Vändspår	i	Almedal	

När	 Västlänken	 planeras	 att	 öppna	 för	 trafik	 finns	 ännu	 inte	 dubbelspår	 till	 Borås	
(Götalandsbanan).	 Kapaciteten	 vid	Mölndals	 station	 är	 begränsad.	 Trafiken	 från	 banorna	
norr	 om	Göteborg	 ger	 ett	 överskott	 av	 tåg,	 varpå	behov	 av	 att	 ta	 vissa	 tåg	ur	 trafik	 efter	
passage	av	Västlänken	uppstår.	Dessa	tåg	ska	enligt	beslutad	infrastruktur	vända	i	Almedal,	
vid	 Västlänkens	 södra	 ände.	 	 Härvid	 uppstår	 behovet	 av	 ett	 längre	 stationsuppehåll	 vid	
Korsvägen	 för	 att	 tillse	 att	 tåget	 är	 tömt	 på	 passagerare.	 Till	 följd	 av	 detta	 förloras	
nästföljande	tågläge.		

Då	 tåget	 inte	 kan	 vända	 på	 Station	 Korsvägen	 måste	 det	 köras	 ut	 ur	 Västlänken	 till	 ett	
planerat	vändspår	 i	Almedal	 (detta	 renderade	en	utökning	av	 tillåtlighetskorridoren	 (Dnr	
TRV	 2012/1033,	 2015-05-29).	 Spåret	 är	 placerat	 mellan	 Västkustbanans	 båda	 spår	 och	
saknar	perrong,	se	schematisk	bild	under	p	3.4.3.	Antalet	tåg	som	kan	vändas	per	timma	är	
begränsat	till	fyra.	(Västlänken	–	trafikering,	depåer	och	uppställning,	TRV	2014/53589,	sid	
23).	Vändspårets	exakta	placering	och	utformning	är	dock	inte	angiven	i	järnvägsplanen.		

3.5	Västlänkens	övriga	effekter	på	kringliggande	järnvägssystem	

Samtliga	 uppgifter	 för	 kapitel	 3.5	 har,	 där	 inget	 annat	 anges,	 hämtats	 ur	 ”Västlänken	 –	
trafikering,	depåer	och	uppställning,	TRV	2014/53589”	

3.5.1	Genomgående	trafik	skapar	behov	av	utökad	kapacitet	vid	ändstationer	

På	 dagens	 säckstation	 finns	 idag	 den	 redundans	 (överskottskapacitet)	 som	 krävs	 för	 att	
hantera	 vändande	 tåg	 och	 fånga	 upp	 störningar.	 Med	 Västlänken	 kan	 inga	 tåg	 vända	 på	
någon	 av	 tunnelns	 stationer	 utan	 att	 det	 påverkar	 tunnelns	 kapacitet.	 Därför	 behöver	
redundans	för	vändande	tåg	istället	skapas	ute	i	ekrarnas	ändpunkter.		

I	Älvängen	finns	endast	tre	spår,	varav	ett	används	för	vändande	pendeltåg.	Detta	innebär	
att	max	fyra	pendeltåg	per	timma	kan	vända	i	Älvängen,	samt	att	den	begränsade	vändtiden	
ger	ett	störningskänsligt	upplägg	med	små	marginaler.		
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Det	 finns	 efter	 kapacitetsutredning	 två	 alternativa	 godtagbara	 trafikeringsförslag	 för	
Västlänken	 när	 den	 tas	 i	 bruk,	 UA1a	 och	 UA3b	 som	 på	 olika	 sätt	 påverkar	 trafiken	 på	
respektive	 bana.	 På	 grund	 av	 kappkörningseffekten	 (snabbare	 regionaltåg	 kör	 ikapp	
framförvarande	långsammare	pendeltåg)	är	det	 inte	 lämpligt	att	knyta	samma	banor	norr	
och	söder	om	Västlänken	till	genomgående	trafik	för	mer	än	ett	trafikslag.			

3.5.2	Trafikeringsalternativ	UA1a	vid	Västlänkens	öppnande	

I	 UA1a	 trafikerar	 inte	 tåg	 från	 Bohusbanan	 Västlänken	 alls	 innan	 Götalandsbanan	 mot	
Borås	 är	 utbyggd	 till	 dubbelspår.	 Den	 enkelspåriga	 Bohusbanan	 kan	 inte	 knytas	 till	 den	
delvis	 enkelspåriga	 Boråsbanan	 då	 banornas	 mötesbilder	 inte	 stämmer	 överens.		
	
Norge/Vänerbanan	 trafikeras	på	ungefär	 samma	 sätt	 som	 idag	 och	pendeln	 knyts	mellan	
Älvängen	 och	 Kungsbacka,	 vilket	 ger	 två	 minuter	 snabbare	 restid.	 I	 övrigt	 samma	
trafikering	som	idag.		

Pendeltåg	 från	 Västra	 Stambanan	 (Alingsås/Floda)	 vänder	 efter	 Västlänken	 i	 Almedal.	
Önskat	 turutbud	 kan	 inte	 uppnås.	 Regionaltåg	 som	 vänder	 i	 Herrljunga	 får	 42	 minuters	
vändtid	vilket	 innebär	 att	detta	 spår	 inte	kan	användas	 för	 annan	 trafik	under	denna	 tid.	
Styv	 tidtabell	 kan	 inte	 hållas	 för	 pendel-	 och	 regionaltåg	 under	 timmar	 då	 fler	 än	 två	
snabbtåg	trafikerar	banan.		

På	 Västkustbanan	 uppstår	 kapacitetsbrist	 mellan	 Kungsbacka	 och	 Varberg	 vid	 önskad	
trafikering.	 För	 att	 inte	 omöjliggöra	 godstågstrafik	måste	 ett	 Öresundståg	 per	 timma	 tas	
bort.		

På	 Boråsbanan	 kan	 inte	 30-minuterstrafik	 till	 Borås	 upprätthållas	 utan	 att	 förhindra	
godstågstrafik	på	en	del	av	sträckan.	Vissa	persontåg	måste	därför	vända	i	Mölnlycke	eller	
Landvetter.		
	
Efter	 en	 framtida	 utbyggnad	 till	 dubbelspår	 på	 hela	 sträckan	mellan	 Göteborg	 och	 Borås	
knyts	tågen	från	Västra	Stambanan	mot	Landvetter/Borås.	

3.5.3	Trafikeringsalternativ	UA3b	vid	Västlänkens	öppnande	

I	 trafikeringsalternativ	UA3b	knyts	 regionaltågen	på	Bohusbanan	mot	Varberg/Halmstad.	
Detta	begränsar	dock	tågens	längd	på	hela	sträckan	till	135	meter,	till	följd	av	Bohusbanans	
kortare	plattformar.		

Alependeln	 går	 i	 detta	 alternativ	 mellan	 Älvängen	 och	 Almedal.	 Detta	 ger	 ett	 mycket	
störningskänsligt	läge	på	grund	av	begränsade	vändtider	i	båda	ändarna,	samt	inverkar	på	
regionaltågen	mot	Vänersborg	som	får	längre	restid	och	ett	längre	uppehåll	i	Vänersborg.	

Regionaltågen	 från	 Västra	 Stambanan	 måste	 i	 detta	 alternativ	 vända	 på	 Göteborg	 C.	
Pendeltåg	från	Alingsås/Floda	knyts	mot	Kungsbacka.	Mellan	Göteborg	och	Kungsbacka	går	
pendeltågen	i	styv	15-minuterstrafik,	men	detta	kan	inte	upprätthållas	mellan	Göteborg	och	
Floda	 på	 grund	 av	 annan	 uppehållsbild.	 Regionaltågens	 tidtabell	 påverkas	 härvid	 av	
pendeltågen	på	sträckan	mellan	Olskroken	och	Partille.		

Efter	 en	 framtida	 utbyggnad	 till	 dubbelspår	 på	 hela	 sträckan	mellan	 Göteborg	 och	 Borås	
knyts	tågen	från	Vänerbanan	mot	Landvetter/Borås.	

3.5.4	Slutsatser	av	Västlänkens	inverkan	på	det	regionala	tågsystemet	

Trafikeringsutredningen	visar	sammantaget	att	Västlänken	ger	upphov	nya	problem	i	den	
västsvenska	 tågtrafiken.	 Att	 knyta	 ihop	 tågtrafik	 från	 banor	 med	 olika	 uppehållsbild,	
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mötesbild	och	plattformslängd	 i	 en	 tvåspårig	 tunnel	utan	någon	som	helst	 redundans	ger	
ett	 mycket	 störningskänsligt	 upplägg	 med	 ytterst	 begränsad	 kapacitet.	 Något	 av	
trafiksystemen	måste	vända	på	Göteborg	C	på	grund	av	Västlänkens	utformning.	Syftet	med	
Västlänken	 motverkas	 därmed	 av	 systemets	 inneboende	 begränsningar.	 Ett	 robust	
järnvägssystem	genom	Västlänken	kan	inte	uppnås	förrän	samtliga	ingående	banor	byggts	
ut	 till	 den	 nivå	 som	 ger	 erforderlig	 robusthet	 vid	 genomgående	 trafik.	 Men	 när	 och	 om	
dessa	 utbyggnader	 gjorts,	 kan	 ändå	 inte	 turtätheten	 öka	 mer	 än	 marginellt	 till	 följd	 av	
Västlänkens	inneboende	begränsningar.		

Det	är	anmärkningsvärt	att	Trafikverket	i	järnvägsplanen	inte	binder	sig	för	mer	än	20	tåg	
per	timma	vid	maximalt	utbyggd	kapacitet.	Denna	kapacitetsökning	på	åtta	tågrörelser	per	
timma	i	förhållande	till	dagens	säckstation	är	blygsam,	speciellt	ställt	i	relation	till	den	
mycket	höga	investeringskostnaden.	

3.5.5	Korsande	tågvägar	i	Almedal	begränsar	kapaciteten	ytterligare	

Tåg	 som	 ska	 köra	 från	 Kust	 till	 kustbanan	 kommer	 med	 den	 föreslagna	 utformningen	 i	
Almedal	(se	bild	nedan)	att	tvingas	köra	en	sträcka	på	ett	spår	som	i	huvudsak	trafikeras	i	
motsatt	 riktning.	 Tåg	 som	 ska	 mot	 Göteborgs	 säckstation	 eller	 godstågsviadukten	måste	
köra	på	Västkustbanans	nedspår	cirka	en	kilometer.	Avgående	tåg	från	Västlänken	som	ska	
mot	Borås	måste	korsa	nedspåret	på	Västkustbanan.	(Västlänken	–	trafikering,	depåer	och	
uppställning,	TRV	2014/53589,	 sid	25).	Återigen	 saknas	dock	beskrivning	av	 lokalisering	
och	utformning	av	denna	anläggning	i	järnvägsplanen.		

	

3.6		Sammanfattning	–	kapacitetsbegränsande	faktorer	

Den	 stora	 kapacitetsbegränsningen	 som	 kvarstår	 efter	 Olskrokens	 ombyggnad	 kullkastar	
det	 viktigaste	 argumentet	 för	 Västlänken	 att	 en	 kraftig	 kapacitetsökning	 skulle	 bli	 fallet.	
Detta	förhållande	gäller	inte	av	flera	orsaker:	

Den	stora	kapacitetsbegränsningen	i	hela	bansystemet	som	kvarstår,	även	efter	ombyggnad	
av	Olskroken	och	när	Västlänken	är	byggd,	 	kullkastar	det	viktigaste	argumentet	för	dessa	
projekt	att	en	kraftig	kapacitetsökning	skulle	bli	fallet.	Detta	förhållande	gäller	inte	av	flera	
orsaker:	

- Olskroken	ger	en	begränsning	till	14	tåg	per	timma	och	riktning	jämfört	med	12	idag	
- Mölndals	station	ger	en	kapacitetsbegränsning	på	12	tåg	per	timma	
- Vändning	av	pendeltåg	i	Almedal	ger	kapacitetsbegränsningar	till	12	tåg	per	timma	
- Svårigheter	uppstår	med	fast	tidtabell	med	obalanser	mellan	tåg	norr	och	söder	om	

Västlänken	
- Varierande	hastigheter	på	region-	och	pendeltåg	ger	små	möjligheter	att	balansera	alla	

tåg	söder	och	norr	om	Västlänken	
- Begränsad	redundans	med	en	tunnel	och	svårigheter	att	hantera	förseningar	
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- Banan	mellan	Göteborg	och	Alingsås	är	fullt	utnyttjad	över	dygnet	och	kapacitetsökning	
finns	inte	i	plan	

- En	höghastighetsbana	via	Borås	ger	liten	kapacitetsförstärkning	vad	gäller	pendel-	och	
regionaltåg	

- En	ny	konventionell	bana	Göteborg–Borås	finns	inte	i	plan	
- En	utbyggnad	med	dubbelspår	av	Bohusbanan	finns	inte	i	plan	
- Kapacitetsbrist	under	maxtimmarna	på	banan	till	Ale	och	utbyggnad	finns	inte	i	plan	
- Kapacitetsbrist	under	maxtimmarna	på	banan	till	Kungsbacka	och	utbyggnad	finns	inte	

i	plan	
- Utbyggnad	av	Olskroken	för	att	motsvara	kapaciteten	i	Västlänken	finns	ej	i	plan	
- En	utbyggnad	av	Mölndals	station	med	vänd-	och	uppställningsspår	finns	inte	i	plan	
- Utbyggnad	av	Västlänkens	stationer	till	fyra	spår	finns	ej	i	plan		

	

3.7	Osäkerhetsfaktorer	–	framtida	järnvägsinvesteringar	

3.7.1	Osäkerhetsfaktorer	–	framtida	järnvägsinvesteringar	i	regionen	

Förutom	osäkerheten	kring	utbyggnad	mellan	Göteborg	och	Borås,	 som	beskrivs	 i	kapitel	
3.7.3,	finns	fler	osäkerhetsfaktorer	avseende	det	framtida	järnvägssystemet	i	regionen.		

Om	höghastighetstågen	på	Götalandsbanan	blir	verklighet	är	det	osäkert	om	dessa	ska	gå	
ända	 till	 befintlig	 säckstation,	 med	 tanke	 på	 den	 extra	 restid	 detta	 medför.	
Höghastighetstågen	 kan	 komma	 att	 behöva	 en	 ny	 angöring	 i	 Almedal	 eller	 vid	
Liseberg/Gårda.	 Som	 alternativ	 till	 höghastighetståg	 på	 Götalandsbanan	 utreds	 en	
alternativ	 utbyggnad	 av	 Västra	 Stambanan	 mellan	 Alingsås	 och	 Göteborg.	 En	 sådan	 kan	
medföra	tätare	trafikering	från	norr	vilket	ger	ytterligare	obalans	i	trafikering	mellan	norr-	
och	södergående	banor	via	Västlänken.			

Söderut	 begränsas	 kapaciteten	 vid	 Mölndals	 station,	 men	 en	 utbyggnad	 av	 den	 är	 inte	
planerad.	 Vidare	 har	 höghastighetståg	 alternativt	 snabbtåg	 på	 genomgående	 spår	mellan	
Oslo-Köpenhamn	 diskuterats	 i	 samarbetsprojektet	 ”8	 Million	 City”.	 En	 eventuell	 sådan	
utbyggnad	 kräver	 troligen	 genomgångsspår	 med	 ny	 angöring	 och	 dessa	 tåg	 kan	 inte	
trafikera	Västlänken,	både	på	grund	av	kappkörningseffekter	och	begränsad	kapacitet	 för	
fjärrtåg.		

Bohusbanans	 framtid	 är	 oviss	 och	 dess	 kapacitet	 mycket	 begränsad.	 Samtliga	 dessa	
osäkerhetsfaktorer	 talar	 för	 att	 avvakta	med	att	 realisera	denna	 järnvägsplan	 till	 dess	att	
bättre	klarhet	nåtts	i	hur	det	framtida	järnvägssystemet	i	Västsverige	kommer	att	se	ut.		

3.7.2	Sverigeförhandlingen	för	höghastighetsbanor		

Det	pågår	för	närvarande	en	planering	av	en	höghastighetsjärnväg	inom	ramen	för	den	så	
kallade	Sverigeförhandlingen.	Den	så	kallade	Götalandsbanan	ingår	i	denna	förhandling	och	
omfattar	 sträckan	Göteborg,	Borås,	 Jönköping,	Norrköping	och	Stockholm	med	stationer	 i	
anslutning	 till	 bland	annat	dessa	 städer.	För	det	 fall	denna	höghastighetsjärnväg	kommer	
till	utförande	kommer	företrädesvis	höghastighetståg	och	ett	begränsat	antal	regionala	tåg	
att	 trafikera	 sträckan	 (Sverigeförhandlingen,	 beslutsunderlag	 val	 av	 linjesträckning	 och	
stationer,	2016-02-03).		

3.7.3	Götalandsbanan	förhindrar	effektiv	pendel-	och	regionaltågstrafik		

Om	det	ska	vara	möjligt	att	använda	denna	höghastighetsjärnväg	för	pendeltrafik	måste	fler	
samhällen	 med	 stationer	 ingå	 för	 att	 utgöra	 upptagningsområde	 för	 resenärer.	 Dessa	 är	
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Mölndal,	 Mölnlycke,	 Landvetter	 södra,	 Landvetter	 flygplats,	 Bollebygd.	 Inget	 av	 dessa	
stationslägen	 finns	 med	 i	 underlaget	 och	 direktiven	 för	 vilka	 stationer	 som	
Sverigeförhandlingen	 omfattar	 i	 nuläget.	 Den	 stora	 hastighetsskillnaden	 mellan	
höghastighetståg	 och	 pendeltåg	 samt	 att	 pendeltågen	 har	 många	 stopp,	 medför	 att	 när	
dessa	utnyttjar	samma	bana	blir	kapaciteten	blir	mycket	begränsad	och	restiderna	 längre	
för	pendel-	och	regionaltågen.	Detta	förhållande	har	beskrivits	och	konsekvensberäknats	av	
Västra	 Götalandsregionen	 (Västra	 Götalandsregionens	 underlag	 till	 Sverigeförhandlingen,	
sid	55-57,	2015-10-01).		

Trafikverkets	uppdrag	för	Götalandsbanan	är	att	planera	för	en	dubbelspårig	bana.	Ska	den	
kapacitet	 som	 efterfrågas	 av	 Västra	 Götalandsregionen	 skapas	 behövs	 fyra	 spår	 från	
Almedal	 till	 Landvetter	 flygplats	 och	 därefter	 tre	 spår	 till	 Borås,	 vilket	 inte	 ligger	 inom	
ramen	för	 finansieringen	av	Götalandsbanan	(Trafikverkets	hemsida,	kommunikation	från	
projektledaren	 för	 etappen	 Göteborg	 –	 Borås,	 2016-05-17)	 Merkostnaden	 för	 denna	
expansion	är	okänd	men	en	tvåspårig	konventionell	järnväg	mellan	Almedal	och	Borås	har	
beräknats	kosta	15.5	miljarder	i	2013	års	penningvärde.			

3.7.4	Sverigeförhandlingen	prioriterar	höghastighetståg	–	pendeltrafik	ej	i	uppdraget	

Av	 underlagsrapporten	 från	 Västra	 Götalandsregionen	 till	 Sverigeförhandlingen	 framgår	
den	 trafikering	 som	 regionen	 avser	 ska	 uppnås	 för	 att	 visionen	 ”Målbild	 Tåg	 2035”	 ska	
uppfyllas.	 Det	 är	 denna	 målbild	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 de	 resenärsmängder	 som	
Västlänken	 dimensioneras	 för	 och	 har	 även	 utgjort	 det	 underlag	 som	 legat	 till	 grund	 för	
Regeringens	 tillåtlighetsbedömning	 av	 Västlänken.	 Av	 rapporten	 framgår	 att	 kapaciteten	
som	 erfordras	 är	 följande	 (Västra	 Götalandsregionens	 underlag	 till	 Sverigeförhandlingen,	
sid	22-23,	2015-10-01):	

- Göteborg	-	Borås:	6	tåg/timma	
- Göteborg	–	Mölnlycke:	6	tåg/timma	
- Göteborg	–	Ulricehamn:	2	tåg/timma	

	
Uppdraget	 som	Sverigeförhandlingen	har	 vad	avser	prioritering	 av	den	 tågtrafik	 som	 ska	
trafikera	 höghastighetsbanan	 är	 följande	 (Sverigeförhandlingen,	 beslutsunderlag	 val	 av	
linjesträckning	och	stationer,	sid	3-4,	2016-02-03):	

- i	första	hand	möjliggöra	snabb,	punktlig	och	konkurrenskraftig	ändpunktstrafik	mellan	
Stockholm	C	och	Göteborg	C	samt	mellan	Stockholm	C	och	Malmö	C,	

- i	andra	hand	möjliggöra	snabb,	punktlig	och	konkurrenskraftig	storregional	trafik	med	
tåg	och,	

- i	tredje	hand	frigöra	kapacitet	på	befintlig	Västra	och	Södra	stambana	för	en	
kombination	av	mer	regionaltrafik,	godstrafik	och	bättre	punktlighet	

	
Inom	ramen	 för	Sverigeförhandlingen	är	med	andra	ord	 inte	pendeltågstrafik	över	huvud	
taget	 prioriterad.	 Slutsatsen	 av	 denna	 analys	 blir	 att	 om	 Götalandsbanan	 byggs	 från	
Göteborg	C	till	Stockholm	C	via	Borås	och	Jönköping	så	kommer	ett	mycket	begränsat	antal	
pendeltåg	och	ett	begränsat	antal	 regionaltåg	att	 trafikera	sträckan.	Det	 ska	anmärkas	att	
antalet	avgångar	med	höghastighetståg	endast	är	två	per	timma	vilket	är	samma	antal	som	
idag	mellan	Göteborg	och	Stockholm	under	högtrafik.	Denna	begränsade	trafikering	medför	
mycket	 låg	 kapacitet	 även	 för	 höghastighetstågen,	 vilket	 leder	 till	 att	 omfattande	 negativ	
samhällsnytta	uppkommer	även	för	dessa	tåg.	

Det	innebär	även	att	restiderna	med	pendeltågen	kan	komma	att	bli	längre	än	med	bil	och	
buss	på	sträckan	Göteborg	-	Borås.	Det	medför	en	kraftigt	minskad	konkurrenskraft	mot	bil	
och	buss,	 vilket	 leder	 till	 ett	mycket	begränsat	antal	 tillkommande	resenärer.	 I	 rapporten	
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påräknas	 en	 restid	på	60	minuter	 vilket	 är	 samma	 restid	 som	 idag	med	 regionaltåget	 till	
Borås.	 Detta	 tåg	 har	 endast	 cirka	 800	 delresor	 per	 dag	 idag	 (cirka	 400	 resenärer).	
Expressbussen	 (linje	 100,	 Göteborg	 –	 Borås)	 har	 till	 och	 med	 kortare	 restid	 än	
regionaltåget.		
	
Det	 innebär	 vidare	 att	 Västlänken	 kommer	 att	 trafikeras	 av	 ett	 ringa	 antal	 tillkommande	
pendel-	 och	 regionaltåg	 i	 förhållande	 till	 idag.	 Syftet	 med	 Västlänken	 är	 då	 i	 princip	
utraderat	 då	 den	 enda	 linjesträckning	 som	 har	 förutsättningar	 att	 generera	 mer	
pendeltågstrafik	 av	 betydelse	 är	 en	 ny	 bana	 till	 Borås.	 Ledande	 politiska	 företrädare	 för	
Västra	 Götalandsregionen	 har	 en	 berättigad	 oro	 över	 de	 begränsade	 möjligheterna	 för	
pendel-	och	regiontrafik	på	Götalandsbanan	vilket	har	kommit	i	uttryck	i	media	genom	en	
artikel	i	Göteborgsposten	(Göteborgsposten,	GP	Debatt,	sid	3,	2016-05-	27).	

3.7.5	Investeringar	för	75	miljarder	för	att	uppfylla	Målbild	Tåg	2035	

Av	ovan	framgår	att	en	omfattande	ytterligare	trafikering	som	måste	komma	till	stånd	för	
att	”Målbild	Tåg	2035”	ska	uppfyllas.	För	att	möjliggöra	detta	krävs	att	ytterligare	kapacitet	
skapas	med	omfattande	ytterligare	investeringar	på	banorna	runt	Göteborg	och	i	regionen.	
Huvuddelen	av	dessa	investeringar	finns	inte	i	plan	till	år	2025	och	det	är	högst	oklart	när	
dessa	 investeringar	 kan	 realiseras.	 Ska	 Västra	 Götalandsregionens	 vision	 ”Målbild	 Tåg	
2035”	 uppnås	 krävs	 investeringar	 på	 över	 50	 miljarder	 kronor	 bara	 på	 banorna	 till,	
Uddevalla,	 Borås,	 Kungsbacka	 och	Alingsås,	 en	 ny	 höghastighetsbana	 till	 Borås	 för	 25-40	
miljarder	kronor	och	Västlänken	 för	över	20	miljarder	kronor	oräknat	 (VGR,	Målbild	Tåg	
2035,	 Underlagsrapport	 PM	 6,	 Infrastrukturinvesteringar,	 sid	 10,	 2013.	 Trafikverket,	
Rapport,	 Utbyggnadsstrategier	 och	 förhandlingsunderlag	 för	 höghastighetsjärnvägar,	
Publikation	2015:241,	sid	15).	

Nedanstående	tabell	åskådliggör	vilka	 investeringar	som	krävs	 för	att	uppnå	”Målbild	Tåg	
2035”.	Uppskattningar	av	Västra	Götalandsregionen	och	Trafikverket.			

Västlänken		 	 20	000	

Olskroken	 			 		2	500	

Olskroken,	Ringötunnel	 		5	000	?	

Götalandsbanan	 	 15	500	

Göteborg	-	Varberg		 	 		6	000	

Göteborg	–	Alingsås,	4	spår	 20	000	

Fyrspårstationer	i	Västlänken	 		2	000	

Bohusbanan	 		 		5	000	

Älvsborgsbanan	 	 		3	200	

Övriga	banor	 	 		3	000	

Summa:			 	 75	200	MSek	

Höghastighetsjärnväg	 											25	000-40	000	MSek	

	

3.8		Effekter	av	Västlänkens	kapacitet	

3.8.1	Västlänken	uppfyller	inte	de	nationella	transportpolitiska	målen	

Det	övergripande	transportpolitiska	målet;	”att	säkerställa	en	samhällsekonomiskt	effektiv	
och	långsiktigt	hållbar	transportförsörjning	för	medborgarna	och	näringslivet	i	hela	landet”	
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kan	 inte	 anses	 uppfyllt	 genom	 anläggandet	 av	 Västlänken.	 Förutom	den	 kraftigt	 negativa	
samhällsnyttan,	 ger	 Västlänken	 ytterst	 begränsade	 möjligheter	 för	 utbyggnad	 och	
anpassning	till	framtida	behov.		

3.8.2	Västragötalandsregionens	”Målbild	Tåg	2035”	kan	inte	realiseras	

Den	 vision	 som	 Trafikverket	 använt	 sig	 av	 i	 förevarande	 järnvägsplaneprocess	 är	 den	
målbild	som	Västra	Götalandsregionen	har	utvecklat	 för	 tågresandet	 i	 ”Målbild	Tåg	2035”	
(Västra	 Götalandsregionen,	 Målbild	 Tåg	 2035,	 2013).	 Denna	 vision	 anger	 ett	 trefaldigat	
ökat	 tågresande	 i	 regionen	med	pendel-	 och	 regionaltåg	 i	 jämförelse	mot	 vad	 som	gällde	
2010.	 Enligt	 visionen	 kommer	 det	 även	 att	 ske	 en	 trefaldig	 resandeökning	 till	 och	 från	
Göteborg.			

Om	denna	vision	ska	kunna	realiseras	i	praktiken,	krävs	att	järnvägstunneln	vid	såväl	Hagas	
som	Korsvägens	stationer	byggs	för	att	inrymma	fyra	järnvägsspår	(Trafikverkets,	Rapport,	
Västlänken,	Trafikering	depåer	och	uppställning,	TRV	ärendenr.	2014/53589,	2015-05-27).	
Trots	 att	detta,	 av	Trafikverket	 självt,	 har	 angetts	 som	avgörande	 för	kapacitetsökningen,	
ligger	kostnaden	för	denna	utbyggnad	 inte	med	 i	Trafikverkets	budget	 för	anläggandet	av	
den	 aktuella	 järnvägstunneln	 (Västlänken,	 Samrådshandling,	 lägesrapport	 i	maj	 2013,	 sid	
17,	2013).		

Trafikverket	har	angett	att	det	skulle	kosta	ytterligare	2	miljarder	kronor	att	anlägga	 fyra	
järnvägsspår	 om	 de	 byggs	 direkt,	 det	 vill	 säga	 i	 samband	 med	 anläggandet	 av	 själva	
järnvägstunneln,	 men	 att	 en	 utbyggnad	 av	 järnvägstunneln	 för	 att	 inrymma	 fyra	
järnvägsspår	 kan	 bli	 aktuell	 först	 20-30	 år	 efter	 att	 den	 nu	 aktuella	 järnvägstunneln	 har	
färdigställts	(Trafikverkets	svar	på	kapacitetsfrågan,	2013).			

Det	 sagda	 innebär	 att	 det	 kommer	 dröja	 fram	 till	 år	 2046-2056	 innan	 Västra	
Götalandsregionens	 ”Målbild	Tåg	2035”	 skulle	kunna	 realiseras.	Dessutom	är	detta	under	
förutsättning	 att	 det	 då	 finns	 tillgängliga	 medel	 för	 att	 genomföra	 en	 sådan	 utbyggnad,	
något	som	Trafikverket	hittills	inte	har	lämnat	några	som	helst	garantier	för.	Enligt	Västra	
Götalandsregionen	 måste	 stationer	 med	 fyra	 spår	 på	 Västlänkens	 stationer	 vara	 färdiga	
2035	för	att	realisera	den	kapacitet	som	krävs	för	att	uppfylla	målbilden	(VGR,	Målbild	Tåg	
2035,	Underlagsrapport	PM	6,	Infrastrukturinvesteringar,	sid	16,	2013).	

Sammantaget	 kan	 den	 aktuella	 järnvägsplanen	 inte	 leva	 upp	 till	 sitt	 syfte	 gällande	
kapacitetsökning	 av	 järnväg	 förrän,	 i	 bästa	 fall,	 långt	 senare	 än	 vad	 som	 anförs	 vid	
antagandet	 av	 förevarande	 järnvägsplan.	 Det	 bör	 understrykas	 att	 det	 finns	 risk	 för	 att	
järnvägsplanen	inte	ens	efter	år	2056	kommer	att	kunna	byggas	ut	för	att	inhysa	fyra	spår,	
varpå	den	önskade	kapacitetsökningen	av	järnvägen	aldrig	kommer	att	uppnås.	Även	dessa	
omständigheter	gör	antagandet	av	järnvägsplanen	olämplig.		

3.8.3		Västlänken	motverkar	K2020	

K2020	 är	 Göteborgsregionens	 Kommunalförbunds	 gemensamma	 program	 för	 att	 öka	
resandet	med	kollektivtrafik	i	och	mellan	kommunerna.	I	programmet	framhålls	vikten	av	
utökad	 tågtrafikering	 och	 tätare	 intervall	 i	 pendeltågstrafiken.	 K2020	 anges	 som	 en	 del	 i	
bakgrunden	 för	 beslutet	 om	 Västlänken	 och	 i	 K2020	 anges	 Västlänken	 som	 en	 av	 dess	
förutsättningar.		
	
I	 delrapporten	 ”Dubbelt	 upp	 –	 Lokala	 K2020”	 anges	 att	 för	 att	 nå	 den	 önskade	
fördubblingen	av	kollektivresandet	behöver	 antalet	pendel-	 och	 regionaltåg	 i	maxtimman	
öka	 från	 dagens	 14	 till	 33	 dubbelturer	 år	 2025	 eller	 när	 Västlänken	 förutsattes	 stå	 klar	
(Bilaga	 1).	 Då	 Västlänkens	 maxkapacitet	 i	 den	 beslutade	 utformningen	 och	 med	 den	
kapacitet	 som	 ligger	 i	 plan	 i	 kringliggande	 spårstruktur	 är	 begränsningen	 12	 tåg/timma	
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enligt	Basprognos	2040.	Antalet	 teoretiska	 tågrörelser	vid	utbyggda	 fyrspårsstationer	är	 i	
Västlänken	angivna	 till	mellan	20	och	24	 tågrörelser	per	 timma.	Därmed	kan	konstateras	
att	ännu	ett	av	de	politiska	mål	som	ligger	till	grund	för	Västlänken	i	själva	verket	begränsas	
av	just	Västlänken.		



4.	VÄSTLÄNKENS	EFFEKTER	PÅ	RESANDET	

4.1	Resor	inom	Göteborg	

4.1.1	Resa	mellan	Station	Centralen	och	Haga	

Enligt	Trafikverket	 kommer	det	 att	 ta	 tre	minuter	 att	 resa	 från	Göteborg	C	 till	Haga	med	
Västlänken.	Därtill	ska	läggas	att	pendeltågen	gör	en	minuts	uppehåll	på	respektive	station.	
Från	det	att	man	ankommit	med	tåg	till	den	underjordiska	stationen	i	Haga	ska	man	sedan	
ta	sig,	per	fots,	upp	till	markplan.	Den	södra	uppgången	ligger	30	meter	under	mark	och	den	
norra	15	meter	under	markplan,	vilket	medför	att	det	tar	ytterligare	ett	antal	minuter	 för	
de	 resande	 att	 ta	 sig	 upp	 till	 markplan.	 Som	 mest	 kommer	 de	 resande	 mellan	
Centralstationen	och	Haga	alltså	att	vinna	några	få	minuter	i	restid	i	förhållande	till	att	byta	
från	tåg	till	spårvagn	vid	Centralen.		

Nya	 spårvagnslinjer	 (Badhuslänken)	 har	 dessutom	 tillkommit	 under	 2015	 som	 minskar	
restiden	från/till	Centralen	och	Järntorget	med	fyra	minuter	från	11	minuter	till	7	minuter.		
Detta	gör	att	resande	till	och	från	västra	Göteborg	inte	kommer	att	välja	att	åka	vidare	med	
pendeltåg	till/från	Haga	för	att	där	stiga	om	till	spårvagn	för	resa	till	Järntorget	och	vidare	
till/från	västra	Göteborg.	Genom	att	resenärer	till/från	Västra	Göteborg	tar	spårvagn	direkt	
till	centralen	via	Järntorget	eller	omvänt	vinner	man	restid.		

4.1.2	Resa	mellan	Station	Centralen	och	Korsvägen	

Vad	 gäller	 de	 som	 tänkt	 resa	 från	 Centralstationen	 till	 Korsvägen	 anför	 Trafikverket	 att	
resan	kommer	att	ta	sex	minuter	men	därtill	ska	läggas	uppehållstiden	på	centralstationen	
på	 en	 minut.	 Även	 vid	 Korsvägen	 kommer	 stationen	 att	 ligga	 cirka	 15	 meter	 under	
markplan,	 vilket	 medför	 att	 det	 tar	 ytterligare	 tid	 för	 resenären	 att	 nå	 markplan	 och	
Korsvägen.	 Restiden	 med	 spårvagn	 från	 Drottningtorget	 till	 Korsvägen	 är	 sex	 minuter.	
Omstigningen	från	centralens	perronger	till	spårvagn	tar	några	minuter	vilket	ger	likvärdig	
restid	 till	 Korsvägen	 i	 förhållande	 till	 idag.	 Under	 högtrafik	 är	 det	 två	 minuter	 mellan	
avgångarna	 från	 Centralen	 till	 Korsvägen.	 Resande	 söderifrån	 med	 pendeltåg	 kan	 vinna	
några	 minuters	 restid	 till	 Korsvägen	 i	 förhållande	 till	 idag.	 	 Gångtiden	 från	
Lisebergsstationen	 till	 Korsvägen	 är	 cirka	 6	 minuter	 och	 restiden	 samt	 gångtiden	 till	
markplan	är	några	minuter	kortare	med	direktresa	till	Korsvägen.	

4.1.3		Ökad	gångtid	ej	inräknad	

Trafikverket	 beräknar	 dessutom	 inte	 den	 sammantagna	 restiden	 utan	 väljer	 att	 enbart	
räkna	på	restid	mellan	de	planerade	stationerna.	Detta	är	missvisande	eftersom	gångtiden	
för	 anslutning	 till	 den	 lokala	 kollektivtrafiken	 är	 betydande	 för	 järnvägstunnelns	 nya	
stationer.	 Trafikverket	 anger	 att	 gångtiden	 från	 den	 nya	 centralstationen	 till	
Drottningtorget,	 som	 är	 den	 viktigaste	 bytespunkten	 för	 den	 lokala	 kollektivtrafiken,	 är	
cirka	8	minuter.	Detta	är	cirka	dubbelt	så	lång	gångtid	till	Drottningtorget	i	förhållande	till	
dagens	 genomsnittliga	 gångtider.	 Alla	 resenärer	 med	 pendeltåg	 till/från	 den	 nya	
centralstationen	 kommer	 med	 andra	 ord	 att	 få	 förlängda	 omstigningstider	 (restider)	
till/från	den	lokala	kollektivtrafiken.	
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4.2		Restidseffekter	

4.2.1	Den	nya	pendeltågsstationen	längre	från	mål	–	och	bytespunkter	

Enligt	Trafikverket	kommer	2/3	av	de	som	reser	 i	den	nu	aktuella	 järnvägstunneln	att	ha	
Centralstationen	som	destination.	Denna	angivelse	stämmer	inte	då	den	inte	är	baserad	på	
någon	 resvaneundersökning,	 prognos	 eller	 på	 simulering.	 Alla	 som	 använder	 dagens	
Centralstation	och	tvingas	använda	den	nya	Station	Centralen	kommer	att	få	längre	restider	
i	 samband	 med	 att	 de	 genomför	 erforderligt	 byte	 till	 den	 lokala	 kollektivtrafiken.	 Detta	
gäller	 oberoende	 varifrån	 de	 reser.	 De	 resenärer	 som	 kommer	 från	 Kungsbacka	 och	 den	
framtida	 Boråsbanan	 och	 ska	 till	 Centralstationen,	 vilket	 huvuddelen	 av	 resenärerna	 ska	
göra,	kommer	alla	att	få	längre	restider	i	och	med	användandet	av	den	nya	järnvägstunneln.	
Genom	 den	 längre	 restiden	 och	 den	 längre	 gångvägen	 till	 Drottningtorget	 förlorar	 dessa	
resenärer	7-8	minuters	restid,	per	resa.		

4.2.2	Begränsade	restidsnyttor	

Sammantaget	är	det	 således	mycket	begränsade	 restidsnyttor	 som	kan	uppnås	 i	och	med	
anläggandet	 av	 den	 aktuella	 järnvägstunneln.	 Detta	 framförallt	 då	 den	 majoritet	 av	
människor	som	har	och	kommer	att	ha	Centralstationen	som	pendlingsdestination	kommer	
att	 få	 längre	 restid	 och	 den	 minoritet	 av	 de	 resande	 som	 istället	 ska	 åka	 till	 Haga	 eller	
Korsvägen	 endast	 kommer	 att	 vinna	 någon	 enstaka	 minut	 i	 restid.	 Att	 Trafikverket	 inte	
själva	 har	 anmärkt	 på	 detta	 innebär	 att	 Trafikverket	 gjort	 ett	 åsidosättande	 av	
vetenskapliga	 beräkningsmodeller.	 Trafikverket	 hävdar	 felaktigt	 att	 resenärsnyttorna	
kommer	att	uppgå	till	376	miljoner	kronor	per	år	eller	14,3	miljarder	kronor	som	nuvärde	
under	avskrivningstiden	på	60	år	för	Västlänken.	Såsom	påvisats	ovan	är	dessa	påståenden	
felaktiga.			

Av	 de	 beräkningar	 enligt	 Sampers/Samkalk	 som	 genomförts	 är	 den	 samhällsekonomiska	
nyttan	av	restidsvinster	med	järnvägstunneln	för	pendel-	och	regionaltåg	6.1	miljarder	som	
nuvärde	(Trafikverket,	Sampers/Samkalk.	Trafikeringsalternativ	2,	 tabell	sid	59,	2013-04-
17).	 De	 tåg	 som	 planeras	 trafikera	 järnvägstunneln	 är	 samtliga	 pendeltåg	 och	 hälften	 av	
regionaltågen.	 Den	 andra	 hälften	 av	 regionaltågen	 ska	 således	 trafikera	 den	 befintliga	
Centralstationen.	 Inga	 restidsvinster	 kan	 därmed	 påräknas	 till	 Haga	 och	 Korsvägens	
stationer	för	dessa	tåg.	

4.2.3	Andel	restidsvinster	störst	utanför	Västlänken	

Den	 samhällsekonomiska	 nyttan	 av	 ytterligare	 fjärrtåg	 som	 samtliga	 trafikerar	 den	
befintliga	Centralstationen	beräknas	enligt	Sampers/Samkalk	bli	8.3	miljarder	som	nuvärde	
(Trafikverket,	 Sampers/Samkalk.	 Trafikeringsalternativ	 2,	 tabell	 sid	 59,	 2013-04-17).	 Det	
innebär	 att	 nyttor	 på	 över	 10	miljarder	 inte	 är	 kopplade	 till	 restidsnyttor	 som	 beror	 på	
förbättrade	 restider	 utan	 enkom	 på	 ökad	 kapacitet.	 Det	 innebär	 att	 förbättrade	
restidsnyttor	 endast	 står	 för	 en	 tredjedel	 av	 resenärsnyttorna	 medan	
kapacitetsförbättringar	 för	 de	 tåg	 som	 inte	 ens	 ska	 trafikera	 järnvägstunneln	 står	 för	 två	
tredjedelar	av	resenärsnyttorna.	Detta	leder	i	bevis	att	nyttorna	med	järnvägstunneln	inte	
är	 restidsvinster	 för	 pendel-	 och	 regionaltågsresenärer	 som	 är	 huvudsyftet	 med	
järnvägstunneln	 utan	 primärt	 kapacitetsökningar	 för	 region-	 och	 fjärrtåg	 som	 inte	
trafikerar	järnvägstunneln.	

De	 resenärsnyttor	 som	 står	 för	 två	 tredjedelar	 av	 nyttorna	 kan	 vinnas	med	 en	 alternativ	
investering	som	endast	syftar	till	att	öka	 järnvägens	kapacitet	vid	centralstationen.	Denna	
investering	 skulle	 ge	 omfattande	 samhällsnytta.	 Ett	 sådant	 alternativ	 är	 det	 av	 f	 d	
Banverkets	 framförda	 Förstärkningsalternativet	 som	 ingick	 i	 järnvägsutredningen.		
Samhällsnyttan	 av	 de	 tillkommande	 stationerna	 vid	 Haga	 och	 Korsvägen	 är	 mycket	
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begränsade	 men	 medför	 mycket	 stora	 kostnader	 och	 omfattande	 negativ	 påverkan	 på	
motstående	intressen.			

4.2.4	Kapacitetsökning	och	inte	restidsnytta	motiv	för	Västlänken	

I	samband	med	beredningsremissen	för	den	aktuella	 järnvägsplanen	svarade	Trafikverket	
följande	på	frågan	om	hur	man	kom	fram	till	de	resenärsvinster	som	angavs:	

”Utgångspunkten	 för	 våra	 beräkningar	 är	 Västra	 Götalandsregionens	 målbild	 för	
tågtrafikens	 utveckling	 ”Målbild	 Tåg	 2013”.	 Det	 stora	 flertalet	 resenärer	 bedöms	 få	
förkortad	 restid	 på	 grund	 av	 förbättrad	 kapacitet	 (det	 vill	 säga	 mindre	 trängsel	 på	
spåren).	 De	 nya	 stationerna	 möjliggör	 även	 fler	 direktresor	 eller	 kortare	
anslutningsresor.	 De	 som	 kommer	 söderifrån	 med	 målpunkt	 Göteborg	 Central	 får	 2-3	
minuter	längre	restider	inklusive	uppehåll	på	stationer”.	

Ovanstående	 citat	 påvisar	 att	 Trafikverket	 nu	 har	 ett	 annat	 motiv	 än	 det	 ursprungliga	
motivet,	 att	 förkorta	 restiderna	 genom	 de	 restidsvinster	 som	 anges	 uppkomma	med	 nya	
målpunkter:	 nämligen	 att	 den	 ökade	 järnvägskapaciteten	 kommer	 att	 medföra	 mindre	
trängsel	på	spåren.		

Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	är	dock	av	den	bestämda	uppfattningen	att	det	är	just	
detta	 som	 inte	 kan	 ske.	 Såsom	 anförts	 ovan	 beror	 detta	 på	 att	 järnvägsbanorna	 runt	
Göteborg	 till	 stor	 del	 redan	 har	 nått	 kapacitetstaket	 och	 behöver	 byggas	 ut	 före	 någon	
kapacitetsökning	 av	 resenärer	 till	 eller	 från	 Göteborg	 kan	 ske.	 Eftersom	 den	 nu	 aktuella	
järnvägsplanen	 handlar	 om	 anläggandet	 av	 en	 järnvägstunnel	 som	 bara	 kan	 hantera	 12	
tågrörelser	 per	 timma	 och	 detta	 är	 i	 paritet	med	 kapaciteten	 av	 dagens	 järnväg	 kommer	
den	 nu	 aktuella	 järnvägstunneln	 inte	 att	 medföra	 någon	 som	 helst	 kapacitetsökning.	
Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 vill	 understryka	 att	 det	 är	 först	 när	 en	 helt	 ny	
dubbelspårig	järnväg	till	Borås	anläggs	som	tågrörelserna	kan	öka	till	14	tåg	per	timma	och	
kapaciteten	 på	 järnvägen	 därmed	 öka.	 Denna	 kapacitetsökning	 på	 två	 tåg	 per	 timma	 är	
mycket	ringa	i	förhållande	till	den	mycket	höga	investeringskostnaden.	

4.3		Ingen	resandeökning	 	

4.3.1	Tredubbling	av	resandet	enligt	Målbild	Tåg	2035	

Det	underlag	som	Trafikverket	har	använt	sig	av	för	att	beräkna	det	framtida	resandet	med	
pendel-	och	regionaltåg	 inom	Göteborg	är	Västra	Götalandsregionens	 ”Målbild	Tåg	2035”.	
Enligt	 nämnda	målbild	 kommer	 det	 att	 ske	 en	 trefaldig	 resandeökning	 upp	 till	 150	 000	
resor	 per	 vardagsdygn	 2035.	 Därefter	 har	 prognosen	 för	 resandeökningen	 minskat	 till				
100	000	som	basförutsättning	samt	120	000	som	framtida	nivå	då	Trafikverket	reviderat	
underlaget	 i	 samband	 med	 järnvägsplanen	 (Järnvägsplaner,	 Olskroken	 planskildhet	 och	
Västlänken,	Miljökonsekvensbeskrivning,	1	September,	TRV	2013:	92338,	sid	37).	

4.3.2	Visionsbaserade	beslut	inte	tillåtet	

Problemet	med	det	ovan	sagda	är	att	Trafikverket	inte	får	använda	sig	av	visioner	när	man	
planerar	 infrastruktur	 utan	måste	 använda	 sig	 av	 nationella	 och	 regionala	 prognoser	 för	
resandets	 utveckling	 som	 underlag	 i	 sina	 modeller.	 Dessa	 prognoser	 fastställs	 av	
planeringsavdelningen	på	Trafikverket	 (Trafikverket,	Rapport,	Riktlinjer	 för	 framtagandet	
av	trafikprognoser,	projektnr.	2010/58780,	2012-01-24).		

4.3.3	Aktuell	prognostisering	

Trafikverkets	nu	gällande	prognoser	 för	den	 regionala	 tågtrafiken	anger,	 till	 skillnad	 från	
”Målbild	 Tåg	 2035”,	 en	 ökad	 tågpendling	med	 1.02	 procent	 per	 år	 fram	 till	 år	 2030	 och	
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därefter	en	ökning	på	1.01	procent	fram	till	år	2050	Västlänken	med	planskild	anslutning	i	
Olskroken,	VVA	119	och	JVA	205,	sid	11,	ärende	nr.	TRV	2012/29166).	

Eftersom	 det	 idag,	 till/från	 Göteborg,	 sker	 cirka	 30	000	 delresor	 med	 pendeltåg	 per	
vardagsdygn	 samt	 cirka	 20	000	 delresor	 med	 regionaltåg	 per	 vardagsdygn	 kommer	
resandet,	enligt	gällande	prognos,	endast	att	öka	med	cirka	8	000	delresor	eller	till	58	000	
delresor	 fram	 till	 år	 2030	 och	med	 20	 000	 till	 70	 000	 delresor	 år	 2050.	 Detta	 utgör	 en	
betydligt	lägre	ökning	av	pendel-	och	regionaltågresor	än	vad	som	anförts	av	Trafikverket	
under	 förevarande	 planprocess	 där	 resandet	 anges	 till	 120	 000	 delresor.	 Diskrepansen	
mellan	prognos	och	Målbild	Tåg	2035	är	 lika	stor	som	det	totala	resandet	är	 idag,	50	000	
delresor.	Vad	Trafikverket	har	anfört	gällande	framtida	reseökning	enligt	Målbild	Tåg	2035	
kan	 således	 inte	 beaktas	 eller	 ligga	 till	 grund	 för	 antagandet	 av	 den	 nu	 aktuella	
järnvägsplanen.	

4.3.4	Ogrundat	antagande	om	resandeökning	

Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 önskar	 vidare	 anföra	 att	 det	 inte	 stämmer,	 såsom	
Trafikverket	 anfört,	 att	 skillnaden	 i	 antal	 resande	 idag	 och	 efter	 att	 den	 aktuella	
järnvägstunneln	har	byggts	skulle	vara	betydande.	Trafikverkets	anförande	saknar	helt	och	
hållet	grund,	detta	särskilt	med	tanke	på	att	Trafikverket	så	sent	som	2013	prognostiserade	
det	 framtida	 resandet	med	 hjälp	 av	 det	 vedertagna	 prognosverktyget	 SAMPERS	 och	 kom	
fram	 till	 att	 pendeltrafiken	 kommer	 att	 öka	 med	 cirka	 8	 procent	 med	 anledning	 av	 den	
aktuella	 järnvägstunneln	 (Sampers/Samkalk,	 Västlänken,	 trafikeringsalternativ	 2,	 sid	 25,	
2013-04-17).	 Detta	 ger	 en	mycket	 blygsam	 resandeökning	 på	 endast	 4	 000	 delresor	 per	
dygn.	

4.3.5		Trafikverkets	egen	beräkning	visar	marginell	resandeökning	

Det	 sagda	 innebär	 att	 det,	 enligt	 Trafikverkets	 egen	 beräkning	 enligt	 Sampers,	 endast	
kommer	 att	 ske	 en	 ökning	 med	 4	 000	 delresor	 per	 vardagsdygn	 efter	 att	 den	 aktuella	
järnvägstunneln	är	färdigställd,	vilket	måste	ses	som	en	mycket	ringa	ökning.	Detta	särskilt	
om	man	 ställer	denna	marginella	 ökning	 i	 förhållande	 till	 dagens	 resandefrekvenser	med	
den	 befintliga	 järnvägslösningen.	 Lägger	 man	 därtill	 att	 anläggandet	 av	 den	 planerade	
järnvägstunneln	 utgör	 ett	mycket	 stort	 ingrepp	 i	 Göteborgs	 stads	 natur-	 och	 kulturmiljö,	
samt	medför	extremt	stora	och	långsiktigt	gällande	olägenheter	för	de	som	arbetar	och	bor	
i	 staden,	 kan	 det	 inte	 anses	 skäligt	 att	 anta	 en	 järnvägsplan	 som	medför	 en	 så	marginell	
fördel	ur	trafikhänseende.	

4.3.6		Simulering	av	resenärsmängder	ej	i	underlag	

Fortsättningsvis	 ska	 det	 tilläggas	 att	 Trafikverkets	 vetenskapliga	 prognosunderlag	 och	
simuleringar	 av	 resenärsmängder	 inte	 finns	 med	 som	 underlag	 i	 samband	 med	
remissbehandlingen	av	den	aktuella	järnvägsplanen.	Enligt	Föreningen	Trädplan	Göteborg	
m.fl.	 är	 det	 sagda	 anmärkningsvärt	 eftersom	 samtliga	 underlag	 i	 järnvägsplaneprocessen	
måste	 presenteras	 för	 allmänheten	 och	 berörda	 myndigheter.	 Att	 fatta	 beslut	 gällande	
antagande	av	järnvägsplanen	utan	att	samtligt	presentera	ett	adekvat	underlag	som	ligger	
till	grund	för	planen	kan	inte	godtas.		

4.3.7	Prognoser	stödjer	inte	antagande	om	kraftig	resandeökning	

Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	önskar	dessutom	tillägga	att	inga	prognoser	kan	leda	i	
bevis	att	det	är	ett	sannolikt,	såsom	Trafikverket	anfört,	att	ett	tillskott	på	75	000	delresor	
per	dag	kommer	att	ske	i	och	med	anläggandet	av	den	aktuella	järnvägstunneln.	Ser	man	till	
de	 etablerade	 prognosverktygen	 som	 Trafikverket	 är	 ålagda	 att	 använda	 förefaller	 det	
snarare	vara	så	att	ökningen	kommer	bli	mycket	ringa.	Därtill	bör	tilläggas	att	en	ökning	av	
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järnvägskapaciteten	överhuvudtaget	 inte	 är	 avhängig	 att	den	nu	aktuella	 järnvägstunneln	
byggs,	 utan	 kan	 realiseras	 genom	 ett	 annat	 mer	 samhällsekonomiskt	 effektivt	
järnvägsalternativ	-	exempelvis	det	av	Trafikverket	avfärdade	Förstärkningsalternativet.			

4.3.8		Aktuell	resandeutveckling	under	såväl	prognos	som	målsättning	

Den	utveckling	av	resandet	som	skett	under	senare	år	bekräftar	att	regiontrafiken	med	tåg	
utvecklas	 i	 linje	med	 prognos,	 det	 vill	 säga	 cirka	 en	 procent	 årlig	 ökning.	 När	 det	 gäller	
utvecklingen	 inom	 pendeltrafiken	 är	 denna	 ökning	 försumbar.	 Ökningen	 de	 senaste	 tre	
åren	 är	 endast	 två	 promille	 per	 år,	 se	 bilaga	 4	 (Västtrafik,	 resandeutveckling	 2013-2015,	
mail	 från	 Västtrafik,	 2016-04-17).	 Detta	 är	 anmärkningsvärt	 med	 tanke	 på	 att	 såväl	
trängselskatt	som	högre	parkeringskostnader	införts	i	Göteborg,	omfattande	utbyggnad	av	
pendelparkeringar	vid	pendelstationer,	förlängda	perronger	har	byggts	på	pendelstationer	
och	 pendeltåg	 med	 högre	 kapacitet	 har	 tillkommit.	 Detta	 visar	 att	 målbilden	 som	 utgör	
planeringsförutsättningen	som	 inte	är	 förankrad	 i	verkligheten.	Det	är	 tvärtom	så	att	 inte	
ens	den	prognosbaserade	ökningen	av	resandet	med	en	procent	årligen	kan	infrias	trots	att	
kraftiga	styrmedel	införts.	

4.3.9	Trafiken	med	pendeltåg-	och	regionaltåg	är	en	marginell	företeelse	

Av	 Trafikverkets	 underlag	 framgår	 att:	 ”Biltrafiken	 mätt	 som	 antal	 resor,	 är	 idag	 cirka	
femtio	gånger	större	i	omfattning	än	trafiken	med	lokal-	och	regionaltåg	inom	regionen.	Det	
innebär	 att	 även	 om	 pendeltågstrafiken	 tredubblas	 jämfört	 med	 idag	 ger	 det	 en	 relativt	
liten	effekt	på	bilresandet.	Det	ökade	tågresandet	beror	till	en	del	av	de	som	byter	färdsätt	
också	till	en	stor	del	av	att	nya	resor	tillkommer”	(Järnvägsplaner,	Olskroken	planskildhet	
och	Västlänken,	Miljökonsekvensbeskrivning,	TRV	2013/92338,	sid	53,	Trafikverket,	2013-
09-01).		

Det	innebär	att	endast	två	procent	av	resorna	i	Västra	Götaland	är	tågresor	på	pendel-	och	
regionaltåg	och	att	98	procent	utgör	bilresor.	De	simuleringar	Trafikverket	genomfört	visar	
att	endast	en	procent	av	pendelresorna	till/från	Göteborg	övergår	från	bilresor	till	tågresor.	
Detta	motsvarar	endast	2	promille	av	det	totala	antalet	bilresor	i	regionen.	Slutsatsen	är	att	
järnvägstunnelns	påverkan	på	resandet	med	bil	i	regionen	är	försumbar.	

4.4	Västlänkens	inverkan	på	färdmedelsval	

4.4.1	Marginell	överflyttning	av	resor	från	bil	till	tåg	

Stadsbyggnadskontoret	 i	 Göteborgs	 Stad	har	 under	detaljplaneprocessens	 gång	 anfört	 att	
”Västlänkens	 inverkan	 på	 färdmedel	 är	 mycket	 liten	 men	 att	 den	 är	 märkbar	 i	
rusningstrafik”	 (Göteborg	 Stad,	 Stadsbyggnadskontoret,	 Granskningsutlåtande,	 dnr	 SBK	
0635/11,	sid	13,	2015-09-29).		

Påståendet	 att	 Västlänken	 i	 mycket	 liten	 grad	 kommer	 att	 påverka	 människors	
färdmedelsval	får	ses	som	korrekt.	Däremot	stämmer	det	inte	att	järnvägstunneln	kommer	
att	 göra	 någon	märkbar	 påverkan	 på	 biltrafiken	 under	 rusningstrafik.	 Då	 överflyttningen	
från	personbilsresor	till	tågresor	endast	kommer	att	utgöra	en	procent	av	det	sammanlagda	
pendelresandet	 idag	 och	 ännu	 mindre	 år	 2030	 blir	 påverkan	 i	 själva	 verket	 inte	 alls	
märkbar	(Sampers/Samkalk,	trafikeringsalternativ	2,	sid	25,	2013-04-17).		

4.4.2.		Överflyttning	av	resande	till	stor	del	fritidspendling	

Dessutom	är	det,	 enligt	 samma	källa,	 så	att	de	 resenärer	 som	byter	 från	bil	 till	 tåg	 till	75	
procent	 inte	 kommer	 att	 vara	 arbetspendlare	 utan	 fritidspendlare.	 Till	 antalet	 är	 det	
således	 endast	 1	000	 delresor	 av	 de	 4	000	 delresor	 som	 överflyttas	 från	 bil	 till	 tåg	 som	
kommer	att	utgöras	av	arbetsresor	som	belastar	rusningstrafiken.	Eftersom	fritidspendlare	
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i	 första	 hand	 inte	 reser	 under	 rusningstrafik	 utan	 snarare	 reser	 till	 och	 från	 diverse	
aktiviteter	 som	 är	 spridda	 över	 dygnet	 finns	 det	 ingen	 grund	 för	 påståendet	 att	
järnvägstunneln	kommer	medföra	märkbara	inverkningar	under	rusningstrafik.		

Vid	 en	 korrekt	 bedömning	 av	 de	 beräkningar	 och	 de	 fakta	 som	 presenterats	 under	
processens	gång	 framstår	det	 tydligt	 att	 järnvägens	påverkan	på	 rusningstrafiken	 i	 själva	
verket	 är	 någon	 promille	 av	 det	 sammantagna	 pendelresandet	 med	 alla	 färdmedel	 över	
kommungränsen,	vilket	i	sammanhanget	måste	ses	som	försumbart.		

4.4.3	Trafikverket	medger	liten	påverkan	på	val	av	färdmedel	

Härtill	 ska	 tilläggas	 att	 Trafikverket	 faktiskt	 har	 medgett	 att	 ”Västlänkens	 inverkan	 på	
färdmedelsval	 är	 mycket	 liten”	 (Göteborgs	 Stad,	 Granskningsutlåtande,	 diarienummer	
SBK:0635/11,	 sid	 13,	 2015-09-29).	 Detta	 påstående	 är	 anmärkningsvärt	 då	 det	
omkullkastar	det	fundament	som	antagandet	av	den	aktuella	järnvägsplanen	vilar	på.	Man	
kan	fråga	sig	på	vilken	grund	Trafikverket	har	ansett	det	lämpligt	att	anta	en	järnvägsplan	
som	 inte	 ens	 kan	 uppfylla	 sitt	 syfte.	 Detta	 särskilt	 med	 tanke	 på	 alla	 de	 negativa	
konsekvenser	som	det	planlagda	projektet	medför.		

4.4.4	Resande	med	expressbussar	mer	omfattande	än	med	pendeltåg	

Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	m.fl.	 önskar	 understryka	 att	 resandet	med	 expressbussar	
över	 kommungränsen	 är	 betydligt	 mer	 omfattande	 än	 resandet	 med	 pendeltåg	
(Resvaneundersökning	 2013,	 Västsvenska	 paketet,	 2014).	 Exempelvis	 har	
expressbusstrafiken	ökat	med	cirka	30	procent	på	tre	år	medan	ökningen	för	pendeltågen	
endast	varit	cirka	5	procent	(Resvaneundersökning	2014,	Västsvenska	paketet,	2015).	Ser	
man	till	antalet	resor	är	skillnaden	betydande	då	antalet	resor	med	pendeltåg	är	 cirka	20	
miljoner	per	år	medan	antalet	resor	med	expressbusstrafiken	är	cirka	30	miljoner	per	år.	
Resandeökningen	 med	 expressbussar	 under	 tre	 år	 har	 ökat	 lika	 mycket	 som	 det	 totala	
resandet	med	pendeltåg.	Att	Trafikverket	påstår	att	pendeltåg	krävs	för	att	möjliggöra	för	
resande	 till	nya	arbetsplatser	 i	 centrala	Göteborg	är	 således	 felaktigt.	Det	 finns	 inget	 som	
tyder	på	att	de	resande	behöver	resa	kollektivt	med	just	tåg.			

4.4.5	Tveksam	tillämpning	av	fyrstegsprincipen	

Ett	av	syftena	med	”Målbild	Tåg	2035”,	som	Trafikverket	har	som	motiv	till	Västlänken,	är	
att	 öka	 tågresandet	 på	 bekostnad	 av	 att	 såväl	 befintlig	 som	 framtida	 kollektivtrafik	med	
buss	 ska	 kunna	 begränsas.	 	 Motivet	 till	 denna	målsättning	 är	 tveksamt	 av	 flera	 skäl.	 De	
samhällsnyttor	 som	 skulle	 kunna	 uppkomma	 genom	 att	 tåg	 tränger	 undan	 busstrafik	 är	
försumbara	 eller	 t	 o	 m	 negativa.	 	 I	 normalfallet	 har	 bussresenärer	 kortare	 restider	 med	
expressbussar	då	dessa	har	få	stopp	och	angör	flera	av	de	större	arbetsplatserna	i	Göteborg.	
Pendeltågsresenärerna	 behöver	 i	 huvudsak	 byta	 färdmedel	 till	 buss	 eller	 spårvagn	 i	
centrala	 Göteborg	 för	 att	 nå	 sin	 slutdestination,	 vilket	 ger	 längre	 restider	 än	 med	
expressbuss.	

Den	samhällsekonomiska	kostnaden	är	 lägre	 för	expressbusstrafik	då	denna	kan	använda	
befintlig	 väginfrastruktur	 eller	 kostnadseffektiva	 separata	 busskörfält.	
Investeringskostnaden	 för	 busskörfält	 är	 en	 fraktion	 av	 kostnaden	 för	 motsvarande	
infrastruktur	 för	 tågtrafik.	 Busstrafiken	 har	 typiskt	 sett	 dessutom	 betydligt	 fler	 avgångar	
vilket	gör	att	restidsuppoffringen	för	resenären	blir	lägre	än	för	pendeltågsresenären.	Vad	
gäller	 miljönyttan	 är	 denna	 större	 för	 pendeltåget	 så	 länge	 bussen	 använder	 fossila	
drivmedel.	 Med	 ickefossila	 drivmedel	 blir	 miljönyttan	 jämförbar	 med	 pendeltågstrafik.	
Framtida	eldrivna	expressbussar	ger	lägre	miljöeffekter	än	dagens	pendeltåg.		

Att	 öka	 resandet	 med	 expressbussar	 kan	 i	 många	 fall	 vara	 ett	 jämförbart	 eller	 bättre	
alternativ	 för	 såväl	 resenär	 som	 samhälle	 och	 ska	 inte	 straffas	 ut	 genom	 att	 anlägga	
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pendeltågsförbindelser.	Trafikverket	har	inte	visat	att	Västlänken	är	det	effektivaste	sättet	
att	åstadkomma	kollektivtrafik	för	varken	resenärer	eller	för	samhället.		

4.4.6	Höga	driftskostnader	för	regional	tågtrafik		

Av	Målbild	Tåg	2035	 framgår	 att	 kostnaderna	 för	 att	 bedriva	den	 regionala	upphandlade	
tågtrafiken	kommer	att	öka	markant	från	cirka	255	Mkr	2010	till	810	Mkr	2035,	eller	med	
550	 Mkr	 (Västra	 Götalandsregionen,	 Målbild	 Tåg	 2035,	 sid	 45,	 juni	 2013).	 En	 orsak	 till	
kostnadsökningen	anges	vara	att	en	del	expressbusstrafik	ersätts	med	dyrare	tågtrafik.	En	
annan	 orsak	 är	 att	 stadsbidragen	 för	 inköp	 av	 tågfordon	 avvecklats.	 Det	 är	 en	
samhällsekonomisk	 felinvestering	 att	 ersätta	 samhällseffektiv	 expressbusstrafik	 med	
samhällsineffektiv	 tågtrafik.	Man	 ska	 i	 sammanhanget	 påpeka	 att	 tågoperatörerna	 endast	
betalar	några	procent	i	form	av	banavgifter	av	den	faktiska	kostnaden	för	att	använda	sig	av	
järnvägsinfrastrukturen.	95	procent	av	infrastrukturens	kostnad	för	tågtrafik	ska	bäras	av	
skattekollektivet	 och	 i	 sammanhanget	 skall	 påpekas	 att	 infrastrukturkostnaden	 för	 att	
realisera	 Målbild	 Tåg	 2035	 uppgår	 till	 över	 70	 miljarder	 kronor.	 	 Det	 framgår	 klart	 att	
ersätta	 etablerad	 effektiv	 busstrafik	 där	 infrastrukturkostnaden	 betalas	 av	
bussoperatörerna	inte	är	samhällsekonomiskt	effektivt.	Trafikverket	har	 inte	visat	att	den	
fyrstegsprincip	som	Trafikverket	ska	följa	är	tillämpad.	

4.5.	Jämförelse	med	järnvägstunnlar	i	Stockholm	och	Malmö	

4.5.1	Skillnad	i	kollektivresande	i	Göteborg	jämfört	med	Stockholm	och	Malmö	

En	annan	viktig	faktor	är	att	det	kollektiva	resandet	i	Göteborg	skiljer	sig	från	exempelvis	
Stockholm,	 vilket	 medför	 att	 det	 inte	 går	 att	 jämföra	 nyttan	 med	 den	 nu	 aktuella	
järnvägsplanen	 med	 den	 nytta	 som	 följt	 av	 anläggandet	 av	 Citybanan	 i	 Stockholm	 och	
Citytunneln	i	Malmö	som	Trafikverket	anför.	I	Stockholm	utgör	inpendling	cirka	70	procent	
av	den	totala	pendlingen.		

I	 Malmö	 har	 man	 en	 balans	 mellan	 in-	 och	 utpendling	 som	 leder	 till	 att	 investeringar	 i	
järnvägstrafiken	och	driften	därav	kan	bli	kostnadseffektiv.	 I	Malmö,	och	till	viss	del	även	
Stockholm,	 finns	 det	 alltså	 en	 pendlingsbalans	 som	 innebär	 att	 infrastrukturen	 samt	
pendel-	 och	 regionaltågen	 kan	 utnyttjas	 optimalt	 istället	 för	 att	 utpendlande	 tåg	 har	 en	
mycket	låg	beläggning.		

För	Göteborg	gäller	jämförelsevis	en	stor	obalans	vad	gäller	in-	och	utpendling,	där	cirka	90	
procent	av	den	totala	pendlingen	utgör	inpendling	och	endast	10	procent	utpendling.	Detta	
förhållande	gäller	även	för	boende	i	centrala	Göteborg.	Det	sagda	innebär	för	det	första	att	
en	järnvägstunnel	i	Göteborg	nästan	uteslutande	kommer	att	användas	i	pendlingssyfte	av	
dem	som	pendlar	in	till	Göteborg,	varpå	utgående	pendeltåg	kommer	att	vara	glest	använda	
under	rusningstrafik.		

Det	sagda	innebär	även	att	pendlingen	i	Göteborg,	till	skillnad	från	vad	som	har	anförts	av	
Trafikverket,	 kommer	 att	 påverkas	 mycket	 lite	 av	 tillkommande	 bostadsbebyggelse.	 Om	
man	skapar	bostäder	för	4	000	personer	 i	anslutning	till	Hagastationen	är	det	endast	250	
personer	av	de	tillkommande	som	statistiskt	kommer	att	pendla	ur	kommunen	då	cirka	60	
procent	 av	 befolkningen	 förvärvsarbetar	 och	 tio	 procent	 av	 dessa	 pendlar.	 Idag	 pendlar	
dessutom	 bara	 20	 procent	 med	 kollektiva	 färdmedel	 vilket	 skulle	 ge	 50	 tillkommande	
pendlare	 från	Hagastationen.	 Således	 kommer	 det	 inte	 heller	 efter	 att	 bostadsbebyggelse	
uppförs	 ske	 någon	 större	 pendling	 ut	 från	 Hagastationen.	 Kostnadseffektivitet	 kommer	
därför	inte	att	uppnås	i	Göteborg	på	samma	sätt	som	i	Malmö	eller	Stockholm.	
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4.5.2		Simulering	visar	på	försumbar	överflyttning	till	tåg	

En	annan	 skillnad	mot	 Stockholm	och	Malmö	är	 att	 pendlingen	 i	Göteborg	 till	 stor	del	 är	
bilburen,	ca	80	procent	av	Göteborgspendlingen	över	kommungränsen	sker	med	bil.	Av	de	
som	 pendlar	 kollektivt	 i	 Göteborg	 reser	 cirka	 10	 procent	 med	 buss	 och	 endast	 cirka	 10	
procent	 med	 tåg	 (Resvaneundersökning	 2014,	 Västsvenska	 Paketet,	 2015-10-15).	 Skulle	
denna	procentuella	 fördelning	kvarstå	 i	 framtiden	kommer	bara	40	personer	 (10	procent	
pendlar	ut	 ur	 kommunen	och	 tio	procent	 av	dessa	pendlar	med	 tåg)	 av	de	 tillkommande	
4.000	boende	ha	nytta	av	Hagastationen,	ett	försumbart	antal.	Även	om	alla	tillkommande	
kollektivt	resande	skulle	resa	med	pendeltåg	blir	det	färre	än	100	personer.	Argumentet	att	
ett	av	järnvägstunnelns	syften	är	att	underlätta	för	överflyttning	från	pendling	med	bil	till	
pendling	 med	 tåg	 stämmer	 således	 inte.	 Med	 den	 simuleringsmodell	 som	 Trafikverket	
använder	 sker	 denna	 överflyttning	 nämligen	 endast	 med	 en	 procent	 (Sampers/Samkalk,	
trafikeringsalternativ	2,	sid	25,	2013-04-17).	Detta	innebär	att	en	enda	av	de	tillkommande	
pendelbilisterna	 i	 anslutning	 till	 Haga	 kommer	 att	 lämna	 bilen	 till	 förmån	 för	 tåg.	
Sammantaget	håller	inte	Trafikverkets	resonemang	vad	gäller	den	aktuella	järnvägsplanens	
nytta	ur	ett	pendlingsperspektiv	

4.5.3	Befolkningstäthet	och	avstånd	påverkar	färdmedelsval	

Fortsättningsvis	 önskar	 Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 understryka	 att	 andelen	
kollektivt	pendelresande	i	Göteborg	med	omnejd	är	lägre	i	förhållande	till	antalet	pendlare	i	
Stockholm-	 och	 Malmöregionen.	 Målet	 att	 tredubbla	 tågresandet	 i	 Västra	
Götalandsregionen	framstår	som	lovvärt	men	är	inte	möjligt	att	uppnå	på	samma	sätt	som	i	
ovan	 nämnda	 regioner.	 Två	 betydande	 skillnader	 är	 att	 befolkningstätheten	 i	
Göteborgsregionen	och	Västra	Götaland	är	väsentligen	glesare	än	 i	ovan	nämnda	regioner	
samt	att	det,	jämförelsevis,	är	längre	avstånd	till	de	större	orterna	i	Västra	Götaland.	Vid	en	
närmare	 granskning	 framkommer	 det	 att	 den	 befolkningstäthet	 som	 föreligger	 i	
Stockholms	 Län	 är	 över	 300	 procent	 högre	 än	 i	 Västra	 Götaland.	 Befolkningstätheten	 i	
Malmöregionen	är	över	70	procent	högre	(GP	Debatt,	 Jan	Jörnmark,	2016-03-11)	Nämnda	
förhållande	innebär	att	förutsättningarna	för	ökad	regionförstoring	i	Västra	Götaland	med	
hjälp	av	en	järnvägstunnel	är	mycket	ringa	

4.5.4		Enda	orten	för	expansion	har	redan	god	kollektivtrafik	med	Göteborg	

Det	finns	i	praktiken	bara	en	ort	av	betydelse	där	en	expansion	av	arbetsmarknadsregionen	
skulle	kunna	ske,	där	det	inte	redan	finns	goda	järnvägsförbindelser,	och	det	är	Borås.	Till	
Borås	 finns	 sedan	 länge	 motorväg	 och	 en	 väl	 utvecklad	 kollektivtrafik	 med	 buss.	 Att	 en	
betydande	ökning	av	pendelresenärerna	skulle	åstadkommas	genom	en	utbyggd	järnväg	till	
Borås	 är	 inte	 givet,	 vilket	 de	 simuleringar	 som	 genomförts	 med	 SAMPERS	 även	 visar	
(Sampers/Samkalk,	 Västlänken,	 trafikeringsalternativ	 2,	 sid	 25-30,	 2013-04-17).	 Även	 av	
denna	anledning	 framstår	nyttan	med	den	aktuella	 järnvägstunneln	 som	avsevärt	mindre	
än	 nyttan	 med	 järnvägstunnlarna	 i	 Stockholm	 och	 Malmö.	 Det	 har	 således	 varit	 fel	 av	
Trafikverket	att	anföra	att	nyttan	av	förevarande	järnvägstunnel	kan	bevisas	genom	nyttan	
av	de	befintliga	tunnlarna	i	Stockholm	och	Malmö	–	såsom	påvisats	ovan	är	regionerna	allt	
för	olika	för	att	en	sådan	jämförelse	ska	vara	lämplig.		

4.6	Västlänkens	effekter	på	lokal	kollektivtrafik	

4.6.1	Resenärsmängder	till	Haga	och	Korsvägen	är	inte	beräknade	

När	 det	 gäller	 antal	 människor	 som	 kommer	 att	 resa	 till	 de	 nya	 stationerna	 i	 Haga	 och	
Korsvägen	 med	 hjälp	 av	 den	 nu	 aktuella	 järnvägstunneln	 säger	 Trafikverket	 att:	 ”Man	
utgick	där	från	att	kollektivtrafikutbudet	skulle	utökas	kraftigt	i	utpekade	stråk	varför	man	
kan	 förvänta	sig	en	högre	andel	resor	med	kollektivtrafiken.	Bedömningen	av	 faktorernas	
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storlek	 baserades	 på	 den	 planerade	 utökningen	 av	 turutbudet	 i	 respektive	 stråk”	
(Västlänken	PM	Samhällsekonomi,	Trafikverket,	2012).		

Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 vill	 här	 påvisa	 att	 Trafikverkets	 resonemang	 visar	
tydlig	brist	på	vetenskaplighet	–	man	anser	att	utbud	och	efterfrågan	är	samma	sak.	För	att	
kunna	 göra	 en	 adekvat	 beräkning	 av	 samhällsnyttan	 av	 den	 aktuella	 järnvägstunneln	
genom	 att	 beräkna	 restidsvinster,	 antalet	 byten	 mm	måste	 antalet	 resenärer	 till	 de	 nya	
stationerna	 baseras	 på	 prognoser	 eller	 simuleringar.	 Om	 man	 baserar	 förväntade	
resenärsmängder	på	utbud	av	kollektivtrafik	kan	ingen	information	erhållas	som	kan	svara	
på	frågan	hur	många	som	förväntas	att	resa	till/från	den	aktuella	målpunkten/stationen.		

Detta	leder	till	att	det	inte	går	att	beräkna	nyttan	av	järnvägstunneln	på	ett	korrekt	sätt.	Det	
går	heller	inte	att	avgöra	om	den	planerade	järnvägstunneln	på	ett	betydande	sätt	bidrar	till	
den	 planerade	 stadsutvecklingen.	 Ser	 man	 till	 den	 senaste	 undersökningen	 av	 resvanor	
inom	 kollektivtrafiken	 där	 resande	 till	 de	 större	 hållplatserna	 redovisas	
(Resvägsundersökning	 2006,	 Göteborgsregionen,	 Västtrafik,	 juni	 2007)	 kommer	 antalet	
resandet	till	Haga	och	Korsvägen	med	pendeltåg	vara	betydligt	färre	än	det	visionsbaserade	
resandet	som	Trafikverket	anger.	Det	totala	antalet	av	och	påstigande	vid	Hagakyrkan	var	
endast	 cirka	8	000	och	antalet	 av	och	påstigande	vid	Korsvägen	var	endast	 cirka	28	000.	
Andelen	tågresor	var	betydligt	under	10	procent	av	de	kollektiva	resorna	i	Göteborg	vilket	
talar	för	att	andelen	tågresenärer	vid	dessa	hållplatser	kommer	att	vara	någon	procent	av	
totalen.	Slutsatsen	blir	att	andelen	resenärer	som	reser	vidare	till/från	Haga	och	Korsvägen	
via	 pendel-	 och	 regionaltåg	 kommer	 att	 vara	 mycket	 liten	 då	 ett	 litet	 resandebehov	
föreligger	 till/från	 dessa	 målpunkter.	 Slutsatsen	 blir	 att	 dessa	 stationer	 kommer	 att	 bli	
påtagligt	underutnyttjade.	

4.6.2	Avlastning	av	Centralstationen	och	Drottningtorget	blir	marginell	

Ytterligare	ett	syfte	bakom	antagandet	av	den	aktuella	 järnvägsplanen	och	dess	ändringar	
har	varit	att	avlasta	trafiken	på	Centralstationen	och	Drottningtorget	i	Göteborg.	Eftersom	
det	är	mycket	få	tågresenärer	som	har	ett	resandebehov	till	Haga	och	Korsvägen	stämmer	
det	dock	 inte,	såsom	Trafikverket	har	anfört,	att	den	aktuella	 järnvägstunneln	kommer	ge	
en	stor	avlastning	av	trafikmängden	vid	Centralstationen	i	Göteborg.	Detta	tydliggörs	av	att	
cirka	90	procent	 av	den	planerade	utbyggnaden	av	 centrala	Göteborg	kommer	att	 ske	på	
platser	 där	 Centralstationen	 -	 inte	 Haga	 eller	 Korsvägen	 -	 är	 närmaste	 tågstationen	
(Göteborgs	Stad,	Stadsbyggnadskontoret,	PM).		

De	 utbyggnadsplaner	 av	 bostäder	 och	 arbetsplatser	 som	 är	 planerade	 vid	
järnvägssträckningen	 i	 Haga	 och	 Korsvägen	 utgör	 endast	 cirka	 10	 procent	 av	 de	 totala	
utbyggnadsplanerna	 i	 Göteborgs	 stad	 (Göteborgs	 Stad,	 Stadsbyggnadskontoret,	 PM,	
Stadsutveckling	 i	 anslutning	 till	 Västlänkens	 stationer,	 sid	 2-3,	 2012-08-16).	 Enligt	 den	
senast	 redovisade	 resvaneundersökningen	 (Resvägsundersökning	 2006,	
Göteborgsregionen,	 Västtrafik,	 juni	 2007)	 är	 antalet	 på-	 och	 avstigande	 resenärer	 vid	
Göteborg	 C	 113	 000	 samt	 vid	 Brunnsparken	 85	 000.	 Tillsammans	 har	 dessa	 hållplatser	
totalt	cirka	200	000	på	och	avstigande	resenärer	per	dygn.	Jämförelsevis	är	det	endast	36	
000,	 det	 vill	 säga	 18	 procent,	 av	 de	 resande	 som	 stiger	 av	 och	 på	 vid	 hållplatserna	
Hagakyrkan	 och	 Korsvägen	 (Resvägsundersökning	 2006,	 Göteborgsregionen,	 Västtrafik,	
juni	2007).		

Dessutom	 visar	 senare	 resvaneundersökningar	 från	 2011	 (Resvaneundersökning	 2011,	
Västsvenska	 paketet)	 och	 Västtrafiks	 resandestatistik	 (Västtrafik,	 mailsvar	 på	 fråga	 om	
reseandestatistik	 med	 pendel	 och	 regionaltåg,	 2016-04-13,	 bilaga	 4)	 att	 mindre	 än	 10	
procent	av	de	kollektiva	resorna	 till/från	Göteborg	sker	med	tåg.	Det	 framgår	även	av	ett	
PM	att	Västtrafik	uppskattar	att	cirka	10	procent	av	resorna	 i	den	 lokala	kollektivtrafiken	
utgörs	 av	 resenärer	 som	 byter	 till/från	 från	 pendel-	 och	 regiontrafik	 (Västra	
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Götalandsregionen,	 PM	 6,	 Trafikering,	 2013).	 Av	 det	 totala	 resandet	 på	 cirka	 500	 000	
delresor	(Göteborgs	Stad,	Trafik	och	resandeutveckling	2015,	sid	32,	2016)	skulle	då	cirka	
50	 000	 komma	 från	 pendel-	 och	 regionalt	 resande.	 Då	 Korsvägen	 har	 cirka	 30	 000	
av/påstigande	 och	 Haga	 cirka	 10	 000	 av/påstigande	 utgör	 dessa	 stationer	 målpunkter	
tillsammans	cirka	40	000	på/avstigande.	Om	10	procent	av	dessa	kommer	från	pendel-	och	
regionalt	resande	utgör	dessa	4	000	på/avstigande.	Det	utgör	då	2	procent	av	de	cirka	200	
000	 av	 och	 påstigande	 i	 anslutning	 till	 Göteborg	 C	 (Drottningtorget,	 Brunnsparken,	 med	
flera	hållplatser).	Det	sagda	innebär	att	en	övervägande	majoritet	av	de	kollektivt	resande	
behöver	 stiga	 av	 vid	 Centralstationen/Brunnsparken	 och	 att	 det	 således	 är	 mycket	 få	
resenärer	 som	 kommer	 ha	 behov	 av	 att	 resa	 vidare	 med	 tåg	 mot	 Haga/Korsvägen.	
Trafikverkets	 argument	 gällande	 att	 järnvägstunneln	 kommer	 medföra	 en	 betydande	
avlastning	av	hållplatserna	kring	Centralstationen	är	således	 felaktig.	Sammantaget	är	det	
tydligt	 att	 den	 aktuella	 järnvägstunneln	 inte	 kommer	 att	 medföra	 mer	 än	 en	 marginell	
avlastning,	i	storleksordningen	två	procent,	av	Göteborg	C.	Inte	heller	i	denna	del	uppfyller	
järnvägstunneln	sitt	syfte.			

I	 järnvägsutredningen	 (Trafikverket,	 Underlagsrapport,	 trafikering	 och	 reseanalys,	 2006-
02-09)	anges	att	en	begränsad	andel	resenärer	kommer	att	använda	järnvägstunneln	som	
ersättning	för	att	använda	den	lokala	kollektivtrafiken.		

	 	



	 40	

5.	VÄSTLÄNKENS	EFFEKTER	PÅ	STADSUTVECKLINGEN	

5.1	Frigörande	av	markyta	felaktigt	påstående	

5.1.1	Bangården	flyttas	delvis	oberoende	av	Västlänken	

De	planer	som	Jernhusen	utarbetat	för	förtätning	i	anslutning	till	Centralstationen	medger	
att	 spårområdet	 från	 dagens	 station	 fram	 till	 den	 planerade	 Bangårdsviadukten	 kan	
bebyggas.	 De	 16	 uppställningsspåren	 ska	 flyttas	 till	 Sävenäs	 i	 närtid.	 Skillnaden	 mellan	
dagens	 stationslösning	 (nollalternativet)	 i	 förhållande	 till	 järnvägstunneln	 blir	 därmed	
mycket	 liten	 vad	 avser	minskad	 byggbar	 yta	 och	 påverkan	 på	möjligheterna	 att	 bebygga	
området	vid	Centralstationen	med	dagens	struktur.	

Området	 i	 direkt	 anslutning	 till	 Centralstationen	 ägs	 till	 stor	 del	 av	 statliga	 Jernhusen.	
Jernhusen	har	låtit	genomföra	en	arkitekttävling	om	hur	området	vid	centralen	kan	komma	
att	utvecklas.	Av	de	 genomförda	arkitektförslagen	 framgår	 att	 samtliga	 avser	 att	 bebygga	
spårområdet	väster	om	dagens	Centralstation,	det	vill	säga	överdäcka	alla	perronger	fram	
till	den	kommande	bangårdsviadukten.		

Den	skillnad	som	uppkommer	relativt	nollalternativet	enligt	Stadsbyggnadskontoret	är	att	
fler	 spår	 behöver	 anläggas,	 att	 mer	 plats	 behövs	 för	 bussterminal	 och	 andra	 ytor	 för	
trafikändamål.	 Man	 anger	 att	 20	 procent	 av	 byggbar	 yta	 vid	 Gullbergsvass	 inte	 kan	
genomföras	 om	 Västlänken	 inte	 blir	 av.	 Därutöver	 anger	 man	 att	 cirka	 10	 procent	 av	
byggbar	yta	i	resterande	kärnan	och	mellanstaden	(där	hälften	av	tillkommande	bostäder,	
arbets-	 och	 studieplatser	 planeras)	 uteblir	 (Göteborg	 Stad,	 Stadsbyggnadskontoret,	
Detaljplan	 för	 järnvägstunneln	 Västlänken,	 Samrådshandling	 september	 2013,	 SBK	
diarienr.	 0635/11,	 sid	 43-44,	 2013).	 Det	 finns	 inget	 stöd	 för	 detta	 påstående	 då	
järnvägstunneln	 kommer	 att	 påverkar	 byggbar	 yta	 i	 liten	 omfattning.	 Anledningen	 är	 att	
andra	 alternativ	 inte	 är	 studerade	 vad	 gäller	 hur	 stor	 yta	 som	behöver	 tas	 i	 anspråk	 vad	
gäller	 alternativ	 till	Västlänken.	 Inte	heller	 finns	några	 studier	på	hur	mycket	 yta	 som	en	
eventuell	ökad	busstrafik	tar	i	anspråk.	Man	skall	komma	ihåg	att	nuvarande	bussdepå	vid	
Postterminalen	skall	avvecklas.			

Därtill	visar	de	simuleringar	Trafikverket	genomfört	att	tillkommande	resenärsmängder	är	
mycket	ringa,	enbart	8	procent	 fler	 tågresenärer	 i	 förhållande	till	referensalternativet	och	
endast	 en	 procent	 av	 total	 pendling.	 Dessutom	 kommer	 det	 inte	 finnas	 kapacitet	 i	
järnvägssystemet	på	mycket	lång	tid	som	medger	ett	kraftigt	ökat	resande.	

5.1.2	Spår	på	nuvarande	säckstation	blir	kvar	

I	 Järnvägsutredningen	 angavs	 att	 fyra	 till	 åtta	 spår	 av	 16	 befintliga	 spår	 på	 dagens	
Centralstation	 skulle	 frigöras.	 Därtill	 angavs	 att	 värdet	 av	 den	mark	 som	 blev	 tillgänglig	
skulle	uppgå	till	cirka	300	miljoner	kronor.	I	Trafikverkets	senare	beskrivning	anges	att	12	
spår	 behövs	 dagtid	 samt	 att	 tre	 spår	 behövs	 om	 underhåll	 ska	 ske	 när	 pendeltågstrafik	
pågår.	 Detta	 medför	 att	 15	 spår	 blir	 kvar	 och	 om	 Bohusbanan	 ska	 fortsätta	 gå	 till	
säckstationen	 behövs	 samtliga	 16	 spår	 enligt	 Basprognosen	 (Trafikverket,	 Basprognos	
2040,	sid	50,	2016-05-27).	Det	innebär	att	dagens	station	kommer	att	vara	oförändrad	även	
om	 Västlänken	 byggs.	 Det	 markvärde	 som	 ingår	 som	 en	 pluspost	 i	 kalkylen	 är	 därmed	
utraderat.	

5.2		Stadsutveckling	och	exploatering	vid	Västlänkens	stationer	

5.2.1	Stadsutveckling	utan	koppling	till	Västlänken	

En	av	de	centrala	frågorna	som	Trafikverket	och	flera	remissinstanser	redovisar	som	motiv	
till	en	utbyggnad	enligt	förevarande	järnvägsplan	och	är	att	en	omfattande	stadsutveckling	
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kommer	 till	 stånd	 genom	 anläggandet	 av	 järnvägsplanen.	 Enligt	 Föreningen	 Trädplan	
Göteborg	m.fl.	 finns	det	dock	inga	bärande	argument	för	att	det	sagda	skulle	vara	korrekt,	
då	inga	detaljplaner	för	exploatering	är	kopplade	till	genomförandet	av	Västlänken.	

Av	underlaget	 framgår	dock	att	 järnvägstunneln	endast	kommer	att	betjäna	den	absoluta	
stadskärnan	med	bara	en	dryg	kilometer	mellan	de	nya	stationerna	i	Haga	och	Korsvägen	
och	 dagens	 Centralstation.	 De	 centrala	 förnyelseområdena,	 där	 cirka	 hälften	 av	 de	
tillkommande	 bostäderna	 och	 arbetsplatserna	 planeras,	 kommer	 inte	 att	 få	 nytta	 av	 den	
aktuella	 järnvägstunneln	 (Göteborgs	 Stad,	 Stadsbyggnadskontoret,	 PM,	 Stadsutveckling	 i	
anslutning	 till	 Västlänkens	 stationer,	 sid	 2-3,	 2012-08-16).	 Även	 med	 anledning	 härav	
saknas	grund	för	att	järnvägstunneln	skulle	gynna	stadsutvecklingen	i	Göteborgs	stad.	

5.2.2	Utbyggnad	av	lokal	kollektivtrafik	försenas	av	Västlänken	

Den	planerade	stadsutvecklingen	kommer	att	kunna	genomföras	utan	järnvägstunneln	och	
till	 och	 med	 bli	 effektivare	 om	 den	 inte	 kommer	 till	 stånd.	 Bland	 annat	 försenas	 andra	
viktigare	 infrastrukturinvesteringar	 för	 kollektivtrafiken	 genom	 att	 den	 så	 kallade	
Operalänken	 för	 spårvagn	 inte	 kan	 byggas	 innan	 järnvägstunneln	 är	 klar.	 Även	 den	 så	
kallade	Bangårdsviadukten	 för	bland	annat	busstrafik	över	Göteborgs	central	kommer	att	
bli	senarelagd	med	anledning	av	anläggandet	av	den	aktuella	 järnvägsplanen,	då	det	 finns	
begränsade	 möjligheter	 att	 bygga	 projekten	 samtidigt	 (Göteborgs	 Stad,	
Stadsbyggnadskontoret,	 PM,	 Stadsutveckling	 i	 anslutning	 till	 Västlänkens	 stationer,	 2012-
08-16).	 Det	 är	 alltså	 flera	 för	 stadsutvecklingen	 viktiga	 projekt	 som	 kommer	 att	 hindras	
med	anledning	av	antagandet	av	den	aktuella	järnvägsplanen.		

5.2.3	Västlänkens	lokalisering	har	ingen	koppling	till	”Vision	Älvstaden”	

På	 vilket	 sätt	 Trafikverket	 menar	 att	 den	 aktuella	 järnvägsplanen	 kommer	 att	 påverka	
aktuella	stadsplaner	är	svårt	att	förstå	då	det	inte	finns	någon	koppling	mellan	dessa	planer	
och	järnvägstunneln.	Järnvägstunnelns	lokalisering	i	detaljplanärendet	beslöts	redan	2006,	
genom	 en	 överenskommelse	mellan	 Göteborgs	 stad	 och	 dåvarande	 Banverket,	 innan	 det	
fanns	 en	 översiktsplan	 eller	 en	 vision	 om	 den	 Centrala	 Älvstaden	 stod	 klar.	 Av	 denna	
anledning	kan	man	 inte	hävda	att	 järnvägstunneln	Västlänken	är	en	 förutsättning	 för	den	
planerade	stadsutvecklingen	då	denna	inte	planeringsmässigt	vad	var	sammanlänkad	med	
planerna	 för	 stadsutvecklingen.	 Remissinstanserna	 Boverket	 och	 Länsstyrelsen	 krävde	 i	
remissen	 inom	 järnvägsplanen	en	 redovisning	med	större	koppling	 till	 stadsutvecklingen,	
vilket	 inte	 levererades	 i	 ovan	 nämnd	 PM.	 Av	 kartunderlag	 och	 beskrivning	 framgår	 att	
kopplingen	till	stadsutvecklingen	och	de	nya	stationerna	som	planeras	är	mycket	ringa,	se	
bilaga	5.	

5.2.4	Effekt	på	bostadsbyggande	icke	mätbar	

Stadsbyggnadskontoret	 i	 Göteborg	 hävdar	 att	 10	 000	 färre	 bostäder	 och	 10	 000	 färre	
arbetsplatser	 blir	 resultatet	 om	 den	 aktuella	 järnvägstunneln	 inte	 kommer	 till	 stånd.	
Skillnaden	 mellan	 nollalternativet	 och	 det	 resande	 som	 järnvägstunneln	 kommer	 att	 ge	
upphov	till	år	2030	är	dock	i	själva	verket	marginell	då	endast	en	procent	av	pendelresorna	
eller	 cirka	 2	 000	 resenärer	 kommer	 att	 påverkas	 enlig	 Trafikverkets	 beräkningar.	 Det	 är	
mot	 denna	 bakgrund	 svårt	 att	 förstå	 hur	 denna	 ringa	 resandemängd	 skulle	 påverka	
utbyggnaden	av	centrala	Göteborg.	Det	ringa	 tillkommande	resandet	med	tåg	medför	 inte	
att	tillkommande	bostadsbebyggelse	påverkas	i	någon	mätbar	utsträckning.	

5.2.5	Planerat	bostadsbyggande	

Den	planerade	bostadsexpansionen	i	Göteborg	kommer	att	ske	i	de	centrala	områdena	runt	
Centralstationen	 som	 Gullbergsvass,	 Holmen,	 Ringön,	 Backaplan	 och	 Frihamnen.	 Den	
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förtätning	 som	 Göteborgs	 kommun	 planerar	 vid	 Göteborg	 C	 kan	 genomföras	 genom	
förtätning	 med	 dagens	 infrastruktur.	 Bortfallet	 av	 byggbar	 mark	 är	 ringa	 även	 om	
järnvägstunneln	 inte	 byggs.	 Det	 finns	 av	 denna	 anledning	 inte	 skäl	 att	 hävda	 att	
järnvägstunneln	 är	 en	 förutsättning	 för	 den	 planerade	 expansionen	 av	 bebyggelsen	 i	
Göteborgs	centrala	delar.			

5.2.6	Antagande	om	bortfall	av	bostäder	gripet	ur	luften	

Idag	är	 inpendlingen	 till	Göteborg	vad	avser	arbetspendling	som	sagt	cirka	30	procent	av	
totalt	antal	arbetsresor.	(Resvaneundersökning,	Västsvenska	paketet,	2014).	Av	de	boende	i	
Göteborg	arbetar	90	procent	inom	Göteborgs	kommun	och	en	fjärdedel	av	de	som	arbetar	i	
centrum	bor	i	centrum.		

Hur	 stadsbyggnadskontoret	 kommer	 fram	 till	 att	 10	 procent	 mindre	 utbyggnad	 blir	
resultatet	 om	 Västlänken	 inte	 byggs	 är	 svår	 att	 förstå	 då	 90	 procent	 av	 tillkommande	
boende	inte	har	ett	pendelbehov	till	annan	kommun	över	huvud	taget.	Om	40	000	bostäder	
byggs	 är	 det	 endast	 10	 procent	 av	 de	 tillkommande	 boende	 som	 har	 ett	 pendlingsbehov	
vilket	motsvarar	de	boende	i	4	000	bostäder.		

Om	 resandet	 med	 pendel-	 och	 regionaltåg	 enligt	 ”Målbild	 Tåg	 2035”	 tredubblas	 innebär	
detta	att	ökningen	går	 från	7	 till	drygt	20	procent.	Detta	motsvarar	en	resenärsökning	på	
cirka	550	personer	om	en	person	per	bostad	arbetar	eller	studerar	och	pendlar.	Om	dessa	
550	personer	inte	kan	resa	med	pendel-	eller	regionaltåg	skulle	det	leda	till	ett	bortfall	på	
10	000	bostäder	enligt	stadsbyggnadskontoret.	Påståendet	är	gripet	ur	luften	och	kan	inte	
ledas	i	bevis.		

5.2.7	Exploatering	vid	stationerna	Haga	och	Korsvägen	

De	nya	 stationerna	vid	Haga	och	Korsvägen	anses	medföra	betydande	 förutsättningar	 för	
exploatering	vid	dessa	stationer.	När	det	gäller	station	Haga	är	området	redan	exploaterat	
och	till	stora	delar	kulturminnesskyddad.	Den	exploatering	som	är	planerad	är	 främst	vid	
södra	älvstranden	med	cirka	4	000	boende	men	avståndet	till	station	Haga	är	mycket	långt,	
minst	 800	 meter,	 vilket	 gör	 att	 denna	 station	 inte	 får	 många	 resenärer	 från	 denna	
utbyggnad	 (Göteborgs	 Stad,	 Stadsbyggnadskontoret,	 PM,	 Stadsutveckling	 i	 anslutning	 till	
Västlänkens	stationer,	sid	2-3,	2012-08-16).		

Runt	Korsvägen	är	det	 i	princip	 fullt	exploaterat.	 I	närområdet	planerar	endast	Göteborgs	
Universitetet	att	Campus	Näckrosen	ska	förtätas	med	studieplatser.		

5.2.8	Befintlig	station	lika	nära	målpunkter	som	Station	Korsvägen	

Utbyggnad	planeras	av	Svenska	Mässan	med	bl.	a.	en	entré	i	öster.	Det	innebär	att	dagens	
Lisebergstation	kommer	att	ha	ett	avstånd	på	100	meter	till	Svenska	Mässans	nya	entré.		

Avståndet	 till	 Lisebergs	 entré	 är	 detsamma	 från	 Lisebergsstationen	 som	 den	 planerade	
stationen	vid	Korsvägen.	Idén	att	bygga	en	ny	tågstation	500	meter	från	en	befintlig	är	illa	
genomtänkt	och	går	inte	att	motivera.	Ingen	av	ovan	nämnda	utbyggnader	är	beroende	av	
Västlänken	för	sin	tillkomst.	

5.2.9	Lågt	utnyttjande		

Hälften	 av	 de	 som	 bor	 i	 centrala	 Göteborg	 arbetar	 där,	 endast	 10	 procent	 pendlar	 ut	 till	
andra	kommuner.	Väldigt	få	av	pendlarna	och	de	boende	i	centrala	Göteborg	kommer	att	ha	
ett	behov	av	att	utnyttja	de	nya	stationerna	vid	Haga	och	Korsvägen.		
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Detsamma	gäller	det	antal	 inpendlare	som	är	väsentligt	 färre	än	vad	Trafikverket	tidigare	
angivit.	 Utgår	 man	 från	 de	 beräkningar	 som	 genomförts	 under	 år	 2013	 (Sampers)	 är	
resultatet	 att	 ett	 betydligt	 färre	 antal	 resenärer	 kommer	 att	 utnyttja	 de	 nya	 stationerna.	
Såväl	 järnvägstunneln	 som	de	nya	 stationerna	vid	Korsvägen	och	Haga	kommer	att	 få	 ett	
mycket	lågt	utnyttjande.	

5.2.10		Station	Haga	ingen	knutpunkt	i	framtiden	

Som	 anförts	 tidigare	 så	 har	 Haga	 idag	 ett	 begränsat	 kollektivt	 resande.	 Ett	mycket	 ringa	
antal	 resenärer	 utnyttjar	 spårvagnshållplatsen	 vid	 Hagakyrkan	 som	 bytespunkt.	 Enligt	
resvaneundersökningen	 2006	 var	 det	 endast	 cirka	 200	 delresor	 som	 utgjordes	 av	
bytesresor	 vid	 denna	 hållplats.	 	 Det	 finns	 dessutom	 ett	 antal	 större	 bytespunkter	 i	
närområdet	 där	 flera	 spårvagns-	 och	 busslinjer	 samt	 färjetrafik	 trafikerar,	 dessa	 är	
Vasaplatsen,	Järntorget	och	Stenpiren.	Hållplatserna	Hagakyrkan	och	Handelshögskolan	är	i	
sammanhanget	 ringa	 bytespunkter.	 Med	 beaktande	 av	 att	 ingen	 expansion	 av	 betydelse	
planeras	i	anslutning	av	Hagastationen	(Hagakyrkan	och	Universitets	hållplatser)	kommer	
detta	förhållande	att	bestå	även	framöver.		

Det	 har	 framförts	 att	 en	 bussterminal	 ska	 byggas	 i	 anslutning	 till	 Hagastationen	 för	 att	
denna	 i	 framtiden	 skulle	 vara	 en	 betydande	 bytespunkt.	 En	 genomgång	 av	 de	 idéer	 till	
framtida	 kollektivtrafikstrategi	 för	 Göteborg	 som	 kommer	 till	 uttryck	 i	 de	
underlagsrapporter	 som	 studerar	 detta	 ger	 ett	 annat	 resultat	 (Trafikkontoret	 Göteborgs	
Stad,	 Trafikstrategi	 för	Göteborg,	Underlagsrapport,	 Kollektivtrafik,	 2013-03-07,	 samt	PM	
analysunderlag,	 Ansats	 till	 infrastrukturåtgärder	 för	 vidare	 analys	 för	 stadstrafikens	
stomnät	 i	Göteborg,	oktober	2015).	Det	 finns	 inte	något	 förslag	 i	dessa	strategistudier	att	
nya	express-	eller	stombusslinjer	ska	trafikera	Hagastationen	eller	att	någon	bussterminal	
ska	 anläggas	 vid	 Hagastationen.	 	 Påståendet	 att	 en	 bussterminal	 ska	 anläggas	 vid	
Hagastationen	och	att	detta	blir	en	betydelsefull	knutpunkt	förefaller	vara	gripet	ur	luften.			

	



6.	VÄSTLÄNKENS	BIDRAG	TILL	HÅLLBAR	TILLVÄXT	OCH	
REGIONFÖRSTORING		
	

6.1	Tillväxteffekter	

6.1.1	Järnvägstunneln	medför	ingen	hållbar	tillväxt	i	Västra	Götalandsregionen	

Ett	 av	de	viktigaste	målen	med	den	nu	aktuella	 järnvägsplanen,	 och	projektet	Västlänken	
överlag,	 är	 att	 skapa	 en	 hållbar	 regional	 tillväxt	 med	 Göteborg	 som	 nav.	 Här	 utgör	 de	
positiva	 effekterna	 på	 regionen	 samt	 att	 de	 omfattande	 ekonomiska,	 sociala	 och	
miljömässiga	fördelarna	av	järnvägstunneln	viktiga	parametrar.	Vid	en	närmare	granskning	
av	 den	 aktuella	 järnvägsplanen	 och	 dess	 effekter	 framstår	 det	 dock	 som	 omöjligt	 för	
järnvägstunneln	att	uppfylla	sitt	syfte	gällande	regional	hållbar	tillväxt.			

6.1.2	Prognos	för	resandetillväxt	nedreviderad	av	Trafikverket	

Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	vill	 framhålla	att	även	Trafikverket	självt	har	kommit	
till	insikten	att	reseökningen	som	följer	av	den	nu	aktuella	järnvägstunneln	inte	kommer	att	
bli	i	närheten	av	så	stor	som	man	först	trodde.	Trafikverket	har	därmed	reviderat	ner	den	
prognosbaserade	resandeökningen	med	anledning	av	järnvägstunneln	från	20	000	år	2006	
fler	resor	per	dag	(Järnvägsutredningen	inklusive	miljökonsekvensbeskrivning,	Västlänken,	
Trafikering	och	reseanalys,	sid	24,	tabell	3,	2006-02-19)	till	10	600	år	2010	och	därefter	till	
4	000	(Sampers/Samkalk,	Västlänken,	trafikeringsalternativ	2,	sid	25-30,	2013-04-17).		

Med	 Trafikverkets	 prognosmodell	 kommer	 pendelresandet	 alltså	 endast	 att	 öka	 med	 en	
dryg	miljon	pendelresor	per	år	(4	000	resor	per	vardag)	efter	att	järnvägstunneln	står	klar.	
Detta	utgör	en	ökning	med	cirka	8	procent	i	förhållande	till	dagens	referensalternativ	samt	
endast	 en	 procent	 av	 den	 totala	 pendlingen	 till	 och	 från	 Göteborg.	 Minskar	 man	 denna	
summa	 med	 de	 0.9	 miljoner	 bilresor	 som	 beräknas	 undvikas	 med	 anledning	 av	
järnvägstunnelns	 existens	 är	 de	 tillkommande	 resorna	 som	 bidrar	 till	 regionförstoring	
endast	 180	000	per	 år	 eller	 700	 resor	 per	 dag	 (cirka	 350	 resenärer),	 vilket	 endast	 är	 en	
dryg	 promille	 av	 de	 totala	 pendelresorna	 över	 kommunsnittet	 år	 2030	 (se	
Sampers/Samkalk,	 Västlänken,	 trafikeringsalternativ	 2,	 sid	 25-30).	 Att	 endast	 en	 dryg	
promille	 av	 de	 totala	 pendelresorna	 över	 kommungränsen	 kommer	 att	 påverkas	 vid	 år	
2030	 är	 anmärkningsvärt	 lite.	 Nämnda	 påverkan	 kan	 inte	 anses	 medföra	 någon	 positiv	
påverkan	på	den	hållbara	tillväxten	i	Västra	Götalandsregionen.		

	

6.2	Regionförstoringseffekter	

6.2.1	Regionförstoringseffekten	en	promille	

Sammantaget	 önskar	 Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 fästa	 Regeringens	
uppmärksamhet	 vid	 att	 den	 nu	 aktuella	 järnvägsplanens	 positiva	 påverkan	 på	
regionförstoringen	och	den	hållbara	utvecklingen	är	 försumbar.	Endast	en	promille	av	de	
som	pendlar	idag	och	beräknas	pendla	i	framtiden	utgör	nya	tillkommande	resenärer	tack	
vare	järnvägstunneln.	I	motsats	till	vad	Trafikverket	anfört,	kommer	det	inte	att	uppkomma	
någon	omfattande	nytta	kopplad	till	regionförstoringen	i	Västra	Götaland.	

	



7.	VÄSTLÄNKENS	ARBETSMARKNADSEFFEKTER	
	

7.1	Påverkan	på	antalet	arbetsplatser	inte	vetenskapligt	baserat	

7.1.1	Arbetspendling	över	kommungränsen	

Av	de	50	000	arbetsplatser	som	planeras	i	Göteborgs	Stad	under	kommande	två	decennier	
kommer	70	procent	(35	000	personer)	att	resa	till	arbetsplatsen	från	inom	Göteborg	och	30	
procent	(15	000	personer)	att	resa	till	arbetsplatsen	från	en	annan	kommun.	Detta	under	
förutsättning	 att	 samma	 fördelning	 av	 resandet	 till/från	 arbetsplatser	 som	 idag	 gäller	 i	
Göteborgs	kommun	kommer	att	gälla	i	framtiden	(Resvaneundersökning	2011,	Västsvenska	
paketet,	2012)		

7.1.2	Arbetsresor	inom	Göteborg	

De	som	reser	inom	Göteborg	påverkas	inte	alls	av	den	aktuella	järnvägstunneln.	Om	målet	
med	att	trefaldiga	resandet	med	pendel-	och	regionaltåg	från	att	utgöra	7	procent	av	totala	
pendelresandet	till	drygt	20	procent	uppfylls,	medför	detta	att	resandet	kommer	öka	från	1	
000	 till	drygt	3	000	personer	eller	med	2	000	personer	med	anledning	av	den	planerade	
stadsutvecklingen.	Att	10	000	arbetsplatser	inte	skulle	realiseras	för	att	2	000	personer	inte	
kommer	att	 resa	med	pendel-	eller	 regionaltåg	om	 järnvägstunneln	 inte	byggs	är	givetvis	
fel.	

7.1.3	En	promille	ökat	resande	ger	ringa	effekt	på	bostäder	och	arbetsplatser	

Lägger	man	därtill	att	den	tillkommande	resenärsmängden	med	anledning	av	den	aktuella	
järnvägsplanen	kommer	öka	med	endast	en	dryg	promille	av	den	totala	pendlingen	till	och	
från	Göteborgs	kommun	idag	så	inser	man	att	påverkan	på	antal	bostäder	och	arbetsplatser	
är	ringa.			

Om	 man	 räknar	 på	 ett	 resande	 baserat	 på	 ”Målbild	 Tåg	 2035”	 kan	 bortfallet	 av	
arbetsplatser	 maximalt	 bli	 2	 000	 och	 beträffande	 bostäder	 maximalt	 550.	 Detta	 under	
förutsättning	 att	 dessa	personer	 inte	 väljer	 att	 resa,	 vilket	 inte	 kommer	att	 vara	 fallet,	 se	
vidare	nedan.	

7.1.4	Effekt	på	bostäder	och	arbetsplatser	enligt	beräkning	med	SAMPERS	

Skulle	Trafikverket	istället	använda	sig	av	resultaten	från	det	korrekta	beräkningsverktyget	
SAMPERS,	framkommer	det	att	det	egentliga	bortfallet	av	arbetsplatser	blir	färre	än	hundra	
och	antalet	bostäder	endast	några	tiotal.		

Ovanstående	förhållande	bygger	på	antagandet	att	man	inte	reser	överhuvudtaget	om	man	
inte	 kan	 resa	med	 pendel-	 eller	 regionaltåg.	 Detta	 beräknas	 inte	 i	 SAMPERS	 utan	 vilken	
fördelning	 som	 sker	 mellan	 trafikslagen.	 I	 praktiken	 sker	 en	 överflyttning	 till	 ett	 annat	
trafikslag	som	bil	eller	buss	om	tåg	inte	är	ett	alternativ.	Slutsatsen	är	att	påverkan	på	såväl	
antalet	arbetsplatser	som	antalet	bostäder	tack	vare	den	aktuella	järnvägstunneln	knappast	
är	mätbar.		



8.	VÄSTLÄNKENS	MILJÖEFFEKTER	

8.1.	Effekter	av	minskad	biltrafik		

8.1.2		Effekt	på	koldioxidutsläpp	genom	minskad	biltrafik	

Enligt	 Trafikverkets	 anföranden	 i	 järnvägsplaneprocessen	 kommer	 miljönyttan	 med	
järnvägstunneln	i	den	aktuella	järnvägsplanen	bli	betydande	då	man	räknar	med	att	många	
bilister	 börjar	 resa	med	 pendeltåg.	 Enligt	 Trafikverkets	 prognosbaserade	 beräkningar	 av	
den	aktuella	järnvägstunneln	är	dock	minskningen	av	koldioxidutsläppen	med	anledning	av	
tunneln	i	själva	verket	marginell.	Man	räknar	med	att	endast	2	800	ton	koldioxid	kommer	
att	minska	med	anledning	av	den	minskade	biltrafiken	år	2030.	Om	man	dessutom	räknar	
med	minskade	utsläpp	 från	 andra	 trafikslag	 blir	minskningen	4	 000	 ton	 koldioxid	 per	 år	
(Sampers/Samkalk,	 Västlänken,	 trafikeringsalternativ	 2,	 sid	 52,	 2013-04-17).	 Detta	
motsvarar	endast	en	promille	av	vägtrafikens	utsläpp	i	Västra	Götalandsregionen	idag.		

8.1.2	Koldioxidutsläpp	vid	anläggandet	överstiger	effekt	av	minskad	biltrafik	

Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	vill	understryka	att	förekomsten	av	kollektivtrafik	som	
minskar	koldioxidutsläpp	självklart	är	positivt.	Med	det	sagt	är	dock	 inte	 järnvägstunneln	
som	 planeras	 i	 den	 nu	 aktuella	 järnvägsplanen	 positiv	 eftersom	 koldioxidutsläppen	 från	
anläggandet	av	nämnda	järnvägstunnel	beräknas	uppgå	till	240	000	ton.	Det	sagda	innebär	
att	 koldioxidutsläppen	 från	 anläggandet	 av	 den	 aktuella	 järnvägstunneln	 går	 jämt	 upp	
under	 avskrivningstiden	 på	 60	 år,	 även	 om	man	 utgår	 från	 att	 utsläppen	 från	 biltrafiken	
inte	 minskar	 alls	 under	 60	 år.	 Eftersom	 vägtrafiken	 kommer	 att	 minska	 sina	 utsläpp	
betydligt	 även	 efter	 år	 2030	 kommer	 den	 aktuella	 järnvägen	 i	 praktiken	 snarare	 att	 öka	
utsläppen,	 något	 som	 varken	 överensstämmer	 med	 järnvägsplanens	 syften	 eller	 det	
generella	syftet	med	anläggandet	av	järnvägstunneln.		

8.2	Felberäknade	miljönyttor	

8.2.1	Koldioxidkalkylen	tar	inte	hänsyn	till	teknikutveckling	och	lagstiftning	

Vidare	är	beräkningen	av	hur	biltrafiken,	och	därigenom	utsläppen	av	koldioxid,	kommer	
att	minska	med	anledning	av	den	aktuella	järnvägstunneln	missvisande.	Trafikverket	utgår	
från	att	bil-	och	godstrafiken	samt	även	 flygtrafiken,	kommer	att	ha	konstanta	utsläpp	av	
koldioxid	 under	 60	 år	 från	 2030	 till	 2090	 (Sampers/Samkalk,	 Västlänken,	
trafikeringsalternativ	 2,	 sid	 50-52,	 2013-04-17).	 Detta	 stämmer	 inte.	 Trafikverket	 har	
dessutom	 inte	 tagit	 hänsyn	 till	 den	 teknikutveckling	 som	 kommer	 att	 ske	 inom	
fordonsindustrin	 under	 denna	 tid.	 Trafikverket	 utgår	 inte	 heller	 från	 att	 senare	 EU-
lagstiftning	(EG	nr.	443/2009)	ger	lägre	utsläpp	från	fordon,	att	nationella	politiska	beslut	
om	 att	 bränslen	 med	 minskade	 nettoutsläpp	 av	 koldioxid	 kommer	 att	 införas	 samt	 att	
miljöbilspremier	 och	 andra	 styrmedel	 kommer	 att	 påskynda	 en	 snabb	 minskning	 av	
utsläppen.	Sveriges	riksdag	har	som	målsättning	att	Sverige	ska	vara	klimatneutralt	senast	
2050.	 Sammantaget	 kan	 inte	 den	 koldioxidberäkning	 som	 utförts	 av	 Sampers/Samkalk	 i	
detta	fall	ses	som	korrekt,	det	är	allt	för	många	parametrar	som	inte	har	tagits	hänsyn	till.		

8.2.2	Utsläppsminskning	från	lastbilstrafik	felberäknad	

Den	utsläppsminskning	som	Trafikverket	har	uppgett	kommer	att	ske	genom	att	kapacitet	
frigörs	i	Gårdatunneln	för	fler	godståg	är	även	denna	missvisande.	Trafikverket	utgår	från	
att	 en	 genomsnittlig	 lastbilstransport	 som	 är	 30	 mil	 lång	 kan	 ersättas	 av	 en	
järnvägstransport	på	50	mil.	Trafikverket	utgår	även	från	att	järnvägssystemet	kommer	att	
ha	 kapacitet	 för	 att	 ersätta	 lastbilstrafiken	 inom	 det	 50	 mil	 långa	 området,	 vilket	 inte	
stämmer	(Godskalkyl	Västlänken,	2013).	Därtill	utgår	Trafikverket,	i	sina	beräkningar,	från	
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att	ingen	lastbilstransport	uppstår	till	eller	från	järnvägen,	det	vill	säga	att	ingen	omlastning	
kommer	ske.	Antagandet	att	endast	direkttransporter	med	järnväg	kommer	vara	aktuellt	är	
felaktigt	då	detta	snarare	är	en	reserelation	som	sällan	förekommer.	

8.2.3	Klimatkalkylen	sekretessbelagd	på	oklara	grunder	

Det	 ska	 härvid	 tilläggas	 att	 flera	 sakägare	 i	 ärendet	 har	 begärt	 att	 få	 tillgång	 till	
Trafikverkets	 ovan	 refererade	 klimatkalkyl,	 men	 att	 Trafikverket	 vägrar	 lämna	 ut	
densamma	 men	 hänvisning	 till	 att	 den	 ingår	 i	 Trafikverkets	 hemlighetsstämplade	
ekonomiska	 kalkyl	 (Kommunikation	 mellan	 Föreningen	 Nej	 till	 Västlänken	 och	 Mira	
Andersson	 Ovuka,	 Ansvarig	miljö,	 projekt	 Västlänken	 och	 Olskroken,	 Trafikverket,	 2015-
09-25).	 Enligt	 Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	m.fl.	 är	 det	 anmärkningsvärt	 att	 en	 kalkyl,	
vars	innehåll	ligger	till	grund	för	hela	nyttobedömningen	av	den	nu	aktuella	järnvägsplanen	
och	dess	ändringar	hemlighålls	på	det	här	sättet.	Utan	att	kalkylerna	offentliggörs	finns	det	
ingen	 möjlighet	 att	 kontrollera	 innehållet.	 Därmed	 blir	 det	 även	 omöjligt	 att	 avgöra	
huruvida	 den	 aktuella	 järnvägsplanens	 syfte	 gällande	 minskade	 koldioxidutsläpp	 i	
Göteborg	kan	komma	att	uppfyllas.		



9.	VÄSTLÄNKENS	SAMHÄLLSEKONOMISKA	EFFEKTER		
	

Trafikverket	 hävdar	 att	 den	 aktuella	 järnvägstunneln	 är	 ekonomiskt	 motiverad,	 vilket	
starkt	kan	ifrågasättas	enligt	nedan.		

9.1		Järnvägsplanens	antagande	motverkar	de	transportpolitiska	målen	

9.1.1	Det	övergripande	transportpolitiska	målet	

Regeringens	 transportpolitiska	 mål	 i	 enlighet	 med	 proposition	 2008/09:93,	 Mål	 för	
framtidens	resor	och	 transporter,	anger	att	det	övergripande	målet	 för	 transportpolitiken	
är		

”att	säkerställa	en	samhällsekonomiskt	effektiv	och	långsiktigt	hållbar	transportförsörjning	
för	medborgarna	och	näringslivet	i	hela	landet”.		

Av	 ovan	 nämnda,	 lagstadgade	 mål	 kan	 utläsas	 att	 investeringarna	 i	
transportinfrastrukturen	 ska	 vara	 samhällsekonomiskt	 effektiva.	 Med	 det	 sagt	 kan	 det	
ifrågasättas	 att	 en	 investering	 som	 den	 nu	 förevarande,	 som	 ger	 en	 femtedel	 (se	 tabell	 i	
avsnitt	 9.4.5)	 av	 investeringarna	 tillbaka	 i	 form	 av	 samhällsnytta,	 skulle	 leda	 till	 att	 det	
övergripande	 transportpolitiska	 målet	 uppfylls.	 Detta	 särskilt	 med	 tanke	 på	 att	 den	 nu	
aktuella	 järnvägstunneln	 ger	 betydligt	 sämre	 samhällsnytta	 än	 det	 så	 kallade	
Förstärkningsalternativet	som	presenterades	i	järnvägsutredningen	2006.		

Om	 Förstärkningsalternativet	 hade	 antagits	 istället	 för	 nu	 den	 antagna	 järnvägstunneln	
skulle	 samhällsnyttan	 har	 blivit	 fem	miljarder	 kronor	 högre	 än	 vad	 som	 kommer	 att	 bli	
fallet	 med	 den	 nu	 antagna	 planen	 (Järnvägsutredning	 inkl.	 miljökonsekvensbeskrivning,	
Västlänken,	 Samhällsekonomisk	 bedömning,	 sid	 24,	 tabell	 16,	 2006-02-09).	 Eftersom	
kostnaden	 för	 järnvägstunneln	 enligt	 nu	 aktuell	 järnvägsplan	 dessutom	 har	 ökat	med	 70	
procent	 sedan	 år	 2006	 enligt	 Trafikverkets	 beräkningar,	 och	 ännu	 mer	 när	
finansieringskostnader	 medräknas	 i	 kalkylen,	 kommer	 kostnaderna	 att	 bli	 mer	 än	 det	
dubbla	än	vad	som	varit	om	Förstärkningsalternativet	valts.	Samtidigt	blir	samhällsnyttan	
dessutom	sämre	med	anledning	av	ett	betydligt	sämre	resandeunderlag.	Det	skall	påpekas	
att	 det	 sannolik	 finnas	 flera	 alternativ	 som	 ger	 väsentligen	 bättre	 samhällsnytta	 än	
Västlänken.	 Sammantaget	 innebär	antagandet	av	 förevarande	 järnvägsplan	att	 riksdagens	
mål	 för	 transportpolitiken	 förbises;	 det	 mest	 samhällsekonomiskt	 nyttiga	
transportalternativet	har	inte	valts	av	Trafikverket.		

9.2	Kommunala	kostnader	ej	i	kalkyl	

9.2.1	Kommunala	kostnader	inte	preciserade	

Göteborgs	Stad	och	Trafikverket	har	ingått	ett	principavtal	som	omfattar	de	kostnader	som	
Göteborg	Stad	respektive	Trafikverket	ska	ansvara	 för	gällande	detaljplanerna	Västlänken	
(se	 beslut	 i	 Göteborg	 Stads	 Kommunfullmäktige,	 handling	 2015	 nr.	 226,	 2016-01-28).	
Avtalet	 omfattar	 dock	 endast	 principer	 och	 inte	 några	 preciserade	 kostnader.	 Göteborgs	
kommun	har	därutöver	angivit	omfattande	kommunala	kostnader	kopplade	till	den	aktuella	
järnvägstunneln,	 kostnader	 som	 inte	 framgår	 av	 Trafikverkets	 budget	 gällande	 projektet.	
Det	 sagda	 innebär	 därmed	 att	 de	 angivna	 beloppen	 gällande	 intäkter	 och	 kostnader	 för	
Göteborgs	 Stad	 inte	 stämmer	 överens	 med	 verkligheten	 (se	 närmare	 i	 detaljplanen	 för	
järnvägstunneln	 Västlänken,	 antagandehandling	 september	 2015,	 sid	 63-65).	 Föreningen	
Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 vill	 med	 detta	 påvisa	 att	 de	 kommunala	 kostnaderna	 gällande	
aktuell	järnvägstunnel	riskerar	att	bli	mycket	höga,	vilket	kommer	att	påverka	Västlänkens	
budget	mycket	hårdare	än	beräknat.	
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Det	bör	även	framhållas	att	de	kostnader	som	är	allokerade	inom	ramen	för	det	Västsvenska	
paketet	återfinns	i	Block	1-	och	Block	2-	avtalen,	vilka	bland	annat	reglerar	omfattningen	av	
medel	som	allokeras	för	järnvägstunneln.	De	medel	som	är	avtalade	för	järnvägstunneln	är	
2	 500	 miljoner	 kronor	 för	 perioden	 2010-2021.	 (Block	 2	 avtalet,	 Västsvenska	 paketet,	
2013).	Hittills	finns	dock	inget	Block	3-avtal	som	hanterar	de	faktiska	byggkostnaderna.		

9.2.3	Intrångsersättningar	och	andra	kostnader	

Den	aktuella	 järnvägstunneln	kommer	under	dess	anläggningstid	att	medföra	kommunala	
kostnader	 på	 cirka	 4	 miljarder	 kronor	 –	 ett	 belopp	 som	 inte	 innefattar	 tillkommande	
kostnader	 för	 stationer	 med	 fyra	 spår	 i	 Haga	 och	 Korsvägen,	 se	 bilaga	 6.	 Hur	 stor	 den	
verkliga	 kostnaden	 av	 anläggandet	 av	 järnvägstunnel	 kommer	 att	 bli	 för	 Göteborgs	
kommun,	 eller	hur	 stora	kostnaderna	 för	den	privata	 fastighetssektorn	kommer	att	 bli	 är	
dock	 inte	 känt.	 Gällande	 den	 totala	 kostnaden	 för	 intrångsersättningar	 är	 detta	 nämligen	
enbart	 definierat	 i	 kostnadskalkylen	 för	 järnvägstunneln.	 Enligt	 Föreningen	 Trädplan	
Göteborg	m.fl.	 är	 det	 anmärkningsvärt	 att	 en	 järnvägsplan	 kan	 antas	 när	 kostnaderna	 för	
dess	 realisering	 är	 förenade	med	 så	 pass	 stor	 osäkerhet.	 Det	 kan	 därmed	 ifrågasättas	 på	
vilken	grund	Trafikverket	har	ansett	det	lämpligt	att	anta	en	järnvägsplan	när	kostnaderna	
för	densamma	inte	är	tillräckligt	utredda.		

Det	 är	 dessutom	anmärkningsvärt	 att	 framtida	 kostnader	 för	 kompensation	 av	 värdefulla	
natur–	 och	 rekreationsområden	 inte	 har	 ingått	 inom	 ramen	 för	 Göteborgs	 kommuns	
beräknade	 kostnader	 gällande	 anläggandet	 av	 järnvägstunneln,	 detta	 trots	 att	 sådana	
kostnader	 ostridigt	 kommer	 att	 uppstå,	 vilka	 även	 kommer	 att	 påverka	 projektets	
beräknade	samhällsnytta.	

Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	vill	med	det	ovan	sagda	understryka	att	det	föreligger	
väsentliga	 brister	 i	 Trafikverkets	 budget	 gällande	 kommunala	 kostnaderna	 för	
järnvägstunneln.	Ytterligare	exempel	på	detta	är	att	det	av	ovan	nämnda	4	miljarder	kronor	
inte	finns	någon	tydlig	redovisning	av	vilket	belopp	som	Trafikverket	ska	svara	för	genom	
det	 Västsvenska	 paketet.	 Trafikverket	 har	 vidare	 beräknat	 att	 kostnader	 för	 mark-	 och	
fastighetsinlösen	 kommer	 uppgå	 till	 495	 miljoner	 kronor,	 vilka	 ingår	 som	 en	 del	 i	 de	
redovisade	anläggningskostnaderna.	Vad	gäller	kommunala	kostnader	för	järnvägstunneln,	
samt	 varifrån	 dessa	 ska	 allokeras,	 finns	 dock	 inte	 redovisat,	 vilket	 Föreningen	 Trädplan	
Göteborg	 m.fl.	 finner	 anmärkningsvärt	 (se	 Trafikverket,	 kostnadsbedömning,	 Västlänken,	
december	2014).	

9.3	Brister	i	den	samhällsekonomiska	kalkylen	

9.3.1	Finansieringskostnader	saknas	i	den	samhällsekonomiska	kalkylen	

Det	 Västsvenska	 paketet	 ska	 finansiera	 hela	 den	 aktuella	 järnvägstunneln	 samt	 de	
planerade	stationerna	vid	Korsvägen,	Haga	och	Centralstationen.	Dessa	objekt	kommer	att	
omfatta	en	kostnad	på	cirka	20	miljarder	kronor	i	2009	års	penningvärde.	Beträffande	det	
Västsvenska	 paketet	 anslår	 staten	 17	 miljarder	 kronor,	 kommunal-	 och	 regional	
skattefinansiering	 samt	 exploateringsintäkter	 tre	 miljarder	 kronor,	 samt	 intäkt	 från	
trängselskatt	 26	miljarder	kronor.	Kostnaden	 för	de	 samlade	 infrastrukturprojekten	 i	 det	
Västsvenska	paketet	är	således	34.2	miljarder	kronor	i	2009	års	penningvärde.		

Eftersom	 trängselskatten	 i	 Göteborg	 ska	 inbringa	 en	miljard	 kronor	 årligen	 under	 26	 år	
måste	 en	 stor	 del	 av	 kostnaden	 finansieras	 via	 lån	 från	 Riksbanken,	 närmare	 bestämt	
räntekostnader	på	cirka	sju	miljarder	kronor	enligt	den	kalkylränta	på	3.5	procent	som	ska	
allokeras	 enligt	 ASEK	 (ASEK	 5.2,	 Trafikverket,	 2015-04-01)	 Därtill	 tillkommer	 kostnader	
för	administration	av	trängselskatten,	som	beräknas	uppgå	till	över	4	miljarder	kronor.	Den	
totala	kostnaden	blir	därmed	46	miljarder.		
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9.3.2		Trafikverket	följer	inte	ASEKs	rekommendationer	

Trafikverket	ska	tillämpa	de	rekommendationer	som	följer	av	rapporten	”Arbetsgruppens	
för	Samhällsekonomiska	Kalkylvärden	och	Analysmetoder	(ASEK).	 I	ASEK	5	 föreskrivs	att	
den	verkliga	kostnaden	 för	 finansieringen	ska	 tillämpas.	Enligt	ASEK	5.2	 ska	den	kostnad	
som	lånefinansiering	medför	 för	projekt	med	en	 löptid	om	mer	än	tio	år	beläggas	med	en	
diskonteringsränta	 på	 3.5	 procent	 (ASEK	 5.2,	 Trafikverket,	 2015-04-01).	 Om	 ett	 projekt	
medfinansieras	 genom	 brukaravgifter	 (exempelvis	 trängselskatt)	 ska	 den	 kostnad	 som	
dessa	 medför	 för	 administration	 även	 omfattas.	 Även	 den	 så	 kallade	 skattefaktorn	 ska	
belasta	dessa	kostnadsposter	(ASEK	5.2.	Trafikverket,	kap	3,	2015-04-01).	Dessa	har	dock	
inte	 inkluderats	 i	 den	 kostnadskalkyl	 som	 omfattar	 den	 aktuella	 järnvägstunneln,	 vilket	
framgår	av	den	 samhällsekonomiska	beräkningen	 (Västlänken	med	planskild	 anslutning	 i	
Olskroken,	VVA	119	och	JVA	205,	sid	10-17,	ärende	nr.	TRV	2012/29166).		

9.3.3		Finansieringskostnad	och	uppbördskostnader	för	trängselskatt	

Järnvägstunnelns	 andel	 av	 det	 Västsvenska	 paketets	 46	 miljarder	 utgör	 cirka	 två	
tredjedelar.	Ovanstående	medför	att	den	 lånefinansierade	andelen	av	 järnvägstunneln	ger	
en	 tillkommande	 lånekostnad	 på	 i	 storleksordningen	 4	 miljarder	 kronor.	 När	 det	 gäller	
kostnader	 för	 administration	 av	 brukaravgifter	 är	 järnvägstunnelns	 andel	 i	
storleksordningen	3	miljarder	kronor,	eller	sammantaget	7	miljarder	kronor.		

Därtill	 ska	 tillföras	 den	 så	 kallade	 skattefaktorn	 på	 30	 procent	 (ASEK	 5.2,	 Trafikverket,	
2015-04-01)	 när	 den	 samhällsekonomiska	 kalkylen	 ska	 beräknas	 vilket	 uppgår	 till	 2	
miljarder	kronor.	Detta	 innebär	att	den	nu	redan	bristande	samhällsekonomiska	kalkylen	
blir	9	miljarder	kronor	sämre	än	vad	som	beräknats.	De	höga	samhällskostnaderna	kan	inte	
anses	skäliga	om	man	ser	till	de	negativa	konsekvenserna	som	anläggandet	medför.		

9.3.4		Ökningen	av	järnvägskostnadsindex	inte	upptagen	i	Trafikverkets	beräkningar		

I	 avtalet	 mellan	 parterna	 i	 det	 Västsvenska	 paketet	 framgår	 att	 kostnaderna	 för	 den	
aktuella	 järnvägstunneln	 ska	delas	 lika	mellan	 staten	och	övriga	parter	 gällande	Block	2-
avtalet.	Block	2	är	det	avtal	som	reglerar	vilka	objekt	som	ska	utföras	inom	ramen	för	det	
Västsvenska	 paketet,	 samt	 vilken	 kostnad	 som	 respektive	 objekt	 ska	 erhålla.	 Avtalet	
reglerar	även	hur	uppkomna	fördyringar	ska	hanteras.	Kostnaderna	för	åtgärder	inom	det	
Västsvenska	paketet	 ska	uppdateras	med	 index	 för	ökade	byggkostnader	och	även	denna	
kostnadsökning	 ska	 delas	 lika	 mellan	 parterna.	 Byggkostnadsindex	 är	 den	 årliga	
förändringen	 (ökningen)	 av	 kostnaderna	 för	 att	 anlägga	 infrastruktur.	 Om	 andra	
kostnadsökningar	 uppkommer	 för	 ett	 objekt	 ska	 minskningar	 i	 första	 hand	 ske	 i	
projekteringen	 av	 andra	 objekt	 i	 det	 Västsvenska	 paketet,	 detta	 eftersom	 det	 inte	 finns	
någon	budget	för	andra	fördyringar	av	just	den	aktuella	järnvägstunneln.	

9.3.5		Västlänken	kraftigt	underfinansierad			

Byggkostnadsindex	för	järnväg	har	ökat	med	cirka	fem	procent	per	år	från	2009	till	2012,	
där	 anläggandet	 av	 järnvägstunneln	 enligt	 Trafikverkets	 uppdaterade	 kalkyler	 för	 det	
Västsvenska	 paketet	 beräknades	 kosta	 23,1	 miljarder	 kronor	 enligt	 2012	 års	 prisnivå.	 I	
avtalet	mellan	 parterna	 i	 det	 Västsvenska	 paketet	 är	 överenskommet	 att	 trängselskatten	
ska	 öka	 med	 inflationen.	 Inflationen	 har	 sedan	 2009	 legat	 på	 cirka	 en	 procent.	
Byggkostnadsindex	för	järnväg	har	således	ökat	med	fyra	procentenheter	mer	per	år	än	vad	
intäktsökningen	ger.	En	ökning	av	trängselskatten	med	20	procent	som	en	engångsåtgärd	
genomfördes	den	första	januari	2015.	Denna	ökning	förslår	inte	långt	eftersom	index	stiger	
år	 från	 år.	 Om	den	 reala	 ökningen	 av	 index	 ligger	 på	 fyra	 procent	 per	 år	 kommer	 denna	
kostnadsökning	att	bli	cirka	15	miljarder	kronor	i	ökade	kostnader	när	järnvägstunneln	är	
färdigbyggd.	Detta	innebär	att	Västlänken	är	kraftigt	underfinansierad.		
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9.3.6		Beräkning	av	kostnad	i	2009	års	penningvärde	

Trafikverket	 har	 under	 processens	 gång	 anfört	 att	 kostnaden	 för	 projektet	 anges	 i	 fast	
penningvärde	med	2009	som	basår.	Problemet	med	Trafikverkets	beräkning	är	att	man	inte	
kan	 betala	 de	 kostnader	 som	 är	 förenliga	 med	 anläggandet	 av	 järnvägstunneln	 i	 fast	
penningvärde.	 Det	 är	 i	 själva	 verket	 den	 verkliga	 kostnaden	 avräknat	 inflation	 som	 ska	
redovisas	 för	att	 få	en	uppskattning	av	verklig	kostnad.	Görs	 inte	detta	kommer	projektet	
att	vara	kraftigt	underfinansierat	när	det	ska	betalas.	Faktum	att	kostnaden,	redan	fem	år	
före	planerad	byggstart,	ligger	cirka	tre	miljarder	över	den	år	2009	beräknade	kostnaden	är	
högst	anmärkningsvärt.	Än	mer	anmärkningsvärt	är	det	att	Trafikverket	inte	har	visat	vad	
den	totala	kostnaden	kommer	att	bli	när	projektet	är	klart.	

9.3.7	Järnvägstunneln	kostar	inte	20	miljarder	i	2009	års	penningvärde		

Trafikverket	hävdar	att	man	håller	budget	 för	projektet	 i	den	nu	antagna	 järnvägsplanen.	
Trafikverket	 hävdar	 även	 att	 budgeten	 ligger	 inom	den	 ram	på	 20	miljarder	 kronor	 som	
räknades	fram	år	2009.	Till	saken	hör	att	det,	vid	en	korrekt	genomförd	kalkylering,	endast	
är	50	procents	sannolikhet	att	detta	belopp	kan	 inrymmas	(Trafikverket,	Västlänken	med	
planskild	 anslutning	 i	 Olskroken	 VVA	 119	 och	 JVA2015,	 sid	 13,	 ärendenummer,	 TRV	
2012/29166.	Futura,	version	7,	detaljrapport,	successiv	kalkyl	Västlänken,	2009).	Att	anta	
en	 järnvägsplan	 för	ett	 infrastrukturprojekt	som	medför	 irreversibla	och	påtagliga	skador	
på	såväl	människors	hälsa	och	säkerhet	som	för	miljön,	utan	att	först	klargöra	kostnaderna	
för	projektet,	kan	enligt	Föreningen	Trädplan	Göteborg	m.fl.	inte	godtas.		

9.3.8		Hemligstämplad	kalkyl	omöjliggör	utomstående	granskning	

Eftersom	Trafikverket,	 utan	 skälig	 anledning,	 dessutom	motsätter	 sig	 att	 offentliggöra	 en	
detaljerad	budget	omöjliggör	en	utomstående	granskning	av	Trafikverkets	kalkyler.	Enligt	
Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 måste	 detta	 tolkas	 så	 som	 att	 Trafikverkets	
kalkylunderlag	inte	klarar	av	en	utomstående	granskning.	Även	detta	talar	för	oskäligheten	
i	att	anta	den	aktuella	järnvägsplanen.		

9.3.9	Hemligstämpling	av	kalkyl	strider	mot	Trafikverkets	riktlinjer	

Det	 bör	 tilläggas	 att	 det,	 vid	 en	 jämförelse	 av	 nuvarande	 projekt	 med	 de	 två	 senaste	
infrastrukturprojekteten	avseende	anläggande	av	järnvägstunnlar	i	Malmö	och	Stockholm,	
framgår	 att	 det	 planerade	 anläggandet	 av	 järnvägstunnel	 i	 Göteborg	 är	 ett	 betydligt	mer	
komplicerat	 och	 riskfyllt	 projekt.	De	 stora	 risker	 som	 föreligger	 i	 och	med	 antagandet	 av	
förevarande	järnvägsplan	har	uppenbarligen	inte	vägts	 in	 i	kalkylen	på	ett	rimligt	sätt.	Av	
den	kalkyl	 som	beräknats	enligt	 successiv	kalkylering	2009	 framgår	att	 osäkerheterna	är	
mycket	 omfattande	 och	 att	 det	 valda	 medelvärdet	 är	 orealistiskt	 (Trafikverket,	 kalkyl	
Västlänken,	bilaga	7).	

Enligt	Trafikverkets	 egna	 riktlinjer	 för	 hur	den	 samlade	 effektbedömningen,	 där	 kalkylen	
ingår,	 ska	 redovisas	 framgår	 det	 att	 transparens	 och	 tillgång	 till	 relevant	 underlag	 krävs	
(Samlad	 effektbedömning	 -	 Handledning,	 090831).	 Dessvärre	 tillämpar	 Trafikverket	 inte	
sina	egna	riktlinjer	i	förevarande	fall.	Trafikverkets	ekonomiska	kalkyl	och	annat	underlag	
avseende	det	aktuella	 järnvägsplanplanelagda	projektet	har	alltjämt	inte	gjorts	tillgängligt	
för	allmänheten	utan	har	–	Trafikverkets	riktlinjer	 till	 trots	 -	 försetts	med	hemligstämpel.	
Eftersom	det	är	ostridigt	att	kalkylen	för	den	nu	aktuella	järnvägstunneln	har	passerat	den	
externt	 kommunicerade	 kostnaden,	 kan	 det	 inte	 vara	 rimligt	 att	 beakta	 kalkylerna	 i	
förevarande	 järnvägsplaneärendet.	 För	 att	 en	 granskning	 ska	 vara	 möjlig	 krävs	 att	
kalkylerna	först	presenteras	på	samrådet	och	i	remisshandlingarna,	vilket	inte	har	skett.		
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9.3.10	Lisebergstationens	utbyggnad	redan	genomförd.	

I	den	samlade	effektbedömningen	för	Västlänken	och	Olskroken	planskildhet	anges	att	om	
Västlänken	 byggs	 kan	 kostnader	 för	 att	 bygga	 om	 Lisebergsstationen	 undvikas.	 Denna	
ombyggnad	 syftar	 till	 att	 förlänga	 perrongen	 för	 att	 hantera	 längre	 pendeltåg-	 och	
regionaltåg.	 Den	 minskade	 kostnad	 som	 anges	 är	 751	 miljoner	 kronor	 inklusive	
reinvestering	 och	 skattefaktor	 i	 undviken	 kostnad	 som	 utgör	 en	 pluspost	 för	 Västlänken	
(Trafikverket,	Västlänken	med	planskild	anslutning	i	Olskroken,	VVA	119	och	JVA	205,	sid	
17,	 2013-05-03).	 Hur	 Trafikverket	 kommer	 fram	 till	 denna	 pluspost	 är	 svårt	 att	 härleda.	
Förutsättningen	är	nämligen	att	det	så	kallade	nollalternativet	är	referens	vilket	utgår	från	
att	det	är	dagens	infrastruktur	som	är	referensen.	Lisebergsstationens	utbyggnad	av	längre	
perronger	var	känd	när	Trafikverket	genomförde	den	samlade	effektbedömningen	2013	då	
denna	åtgärd	var	en	delmängd	av	det	Västsvenska	paketet	som	avtalades	redan	2010.	Den	
undvikna	 kostnaden	 på	 751	 miljoner	 som	 Trafikverket	 anger	 i	 den	 samlade	
effektbedömningen	 existerar	 således	 inte	 då	 denna	 investering	 redan	 är	 genomförd	 och	
utgör	en	så	kallad	sunk	cost.	Denna	kostnad	ska	därmed	annulleras	som	en	positiv	nytta	för	
Västlänken.	

9.3.11	Angivna	besparingar	föreligger	inte	kalkylen	

Trafikverket	har	angivit	att	ett	 flertal	åtgärder	vidtagits	som	har	minskat	kostnaderna	 för	
projektet.	Denna	 information	 är	 felaktig	 i	 flera	 avseenden	vilket	 leder	 till	 att	 projektet	 är	
underfinansierat	 och	 att	 samhällsnyttan	 är	 betydligt	 sämre	 än	 redovisat.	 Under	 2009	
genomförde	Trafikverket	en	successiv	kalkylering	av	Västlänken.	Av	denna	kalkyl	framgår	
att	projektet	kostar	20.5	miljarder	kronor	med	50	procents	sannolikhet.	

9.3.12	Förberedelser	för	fyra	spår	inte	med	i	kalkylen	

Under	 planeringen	 av	 Västlänken	 har	 kostnaden	 för	 att	 förbereda	 för	 utbyggnad	 av	 fyra	
spår	vid	Haga-	och	Korsvägens	 stationer	 inte	medtagits	 i	 kalkylen	 som	upprättades	2009	
(Futura,	 version	 7,	 detaljrapport,	 succsessiv	 kalkyl	 Västlänken,	 2009).	 Trafikverket	 har	
senare	angivit	att	kostnaden	för	dessa	åtgärder	är	ca	300	miljoner	kronor.	Vilka	minskade	
kostnader	 som	 har	 medgett	 att	 detta	 utrymme	 skapats	 i	 budgeten	 har	 Trafikverket	 inte	
angett.	

9.3.13	Mark-	och	fastighetsärenden	samt	miljöåtgärder	

I	 2009	 års	 kalkyl	 är	 kostnaden	 för	 fastighetsinlösen,	 kompensationsåtgärder	 till	
fastighetsägare,	 kompensationsåtgärder	 till	 verksamhetsutövare,	 intrångsersättningar	och	
kostnader	 för	 upplag	 och	 etableringar	 306	 miljoner	 kronor.	 	 I	 kalkylen	 från	 2014	 är	
kostnaden	 för	 dessa	 åtgärder	 495	 miljoner	 kronor	 (Futura,	 version	 7,	 detaljrapport,	
succsessiv	 kalkyl	 Västlänken,	 2009).	 Det	 är	 således	 en	 mycket	 stor	 diskrepans	 till	 de	
omfattande	kostnader	som	bland	andra	Göteborgs	stad	angett	för	dessa	åtgärder.	

Vad	gäller	miljöåtgärder	anges	 i	kalkylen	 från	2009	en	kostnad	på	75	miljoner	kronor	 för	
måttligt	 förorenad	 mark,	 30.000	 m2.	 I	 järnvägsplanen	 anges	 att	 mängden	 förorenade	
massor	 klassificerad	 som	 farligt	 avfall	 uppgår	 till	 ca	 5.000	 m2,	 massor	 för	 känslig	
markanvändning	 ca	 40.000	 m2	 och	 massor	 för	 mindre	 känslig	 markanvändning/farligt	
avfall	ca	90.000	m2.	I	kalkylen	2014	anges	under	miljöåtgärder	en	kostnad	på	235	miljoner	
kronor	för	åtgärder	såsom	flytt	av	träd,	bullerskydd	och	avskärmning	av	arbetsplatser.	Hur	
dessa	tillkommande	kostnader	har	inrymts	i	kalkylen	2014	är	inte	angivet.	

9.3.14	Byggherrekostnader		

I	kalkylen	från	2009	anges	byggherrekostnader	på	3	544	miljoner	kronor.	Dessa	kostnader	
omfattar	 projektadministration,	 utredningar,	 planering,	 tillståndsärenden,	 funktionskrav,	
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information	 med	 mera.	 I	 kalkylen	 från	 2014	 är	 kostnaden	 för	 projektadministration,	
utredning	och	planering	samt	projektering	1	795	miljoner	kronor.	Det	är	 tveksamt	att	en	
halvering	av	dessa	kostnader	skulle	kunna	uppkomma.	

Samtidigt	är	kostnaden	för	tunnel,	mark	och	miljö	14	155	miljoner	kronor	i	2009	års	kalkyl.	
I	2014	års	kalkyl	är	kostnaden	för	åtgärderna	mark	och	anläggning	samt	järnvägsspecifikt	
som	 inkluderar	 kostnader	 för	 byggnationen	 av	 projekt	 Västlänken.	 I	 det	 ingår	
järnvägsanläggning,	 provisorier,	 tillfälliga	 trafikanordningar,	 stationsbyggnader,	
rulltrappor,	hissar	etc.	Denna	kostnad	anges	 till	 14	335	miljoner	kronor.	 Ingen	besparing	
finns	i	denna	kostnadspost.		 	

9.3.15	Oklar	reserv	på	2.3	miljarder	kronor	

I	den	kalkyl	som	redovisades	2014	anges	att	det	skulle	uppkommit	en	budgetreserv	på	2.3	
miljarder	kronor.	I	kalkylen	från	2009	fanns	ingen	reserv.	Hur	denna	omfattande	reserv	på	
12	procent	av	totalkostnaden	uppkommit	finns	inte	redovisat.	Det	är	tvärtom	så	att	det	inte	
finns	 någon	 reserv	 då	 kostnaderna	 i	 motsats	 till	 vad	 Trafikverket	 redovisat	 har	 ökat.	
Trafikverket	anger	att	kalkylen	är	arbetsmaterial	under	hela	projektets	löptid	och	av	denna	
anledning	inte	offentlig.	

Sammanfattningsvis	 kan	 konstateras	 att	 det	 föreligger	 stora	 oklarheter	 i	 den	 kalkyl	 som	
Trafikverket	redovisat	2014	och	att	kostnaderna	snarare	ökat	än	minskat	i	förhållande	till	
kalkylen	från	2009.	

9.4	Samhällsnytta	överskattad	och	felberäknad	

9.4.1		Överskattning	av	restidsvinster	och	resenärsmängder	

Genom	 att	 restidsvinsterna	 och	 resandeprognosen	 är	 grovt	 överskattade	 enligt	 den	
samhällsekonomiska	 beskrivningen	 (Trafikverket,	 Samlad	 effektbedömning,	 Västlänken	
med	 planskildhet	 i	 Olskroken,	 VVA	 119	 och	 JVA	 205)	 har	 det	 under	
järnvägsplaneplaneprocessens	 gång	 angetts	 betydligt	 större	 samhällsvinster	 än	 vad	 de	
verkliga	restidsvinster	och	simuleringar	av	resenärsmängder	ger	vid	handen.		

9.4.2		Överskattning	av	miljövinster	

Samhällsnyttorna	av	miljövinster	är	därutöver	överskattade	då	exempelvis	miljökostnaden	
för	 utsläppen	 av	 koldioxid	 från	 anläggandet	 av	 järnvägstunneln	 inte	 är	 medräknad	 i	
kalkylen.	 Denna	 miljökostnad	 är	 cirka	 400	 miljoner	 kronor	 för	 järnvägstunneln	 (inkl.	
stationer)	när	ASEK	5:2	värden	för	utsläpp	av	koldioxid	tillämpas.		

9.4.3		Överskattad	avlastning	av	lokaltrafik	

Ett	annat	exempel	avseende	den	samhällsekonomiska	överskattningen	är	att	Trafikverket	
har	angett	att	värdet	av	den	avlastning	som	kommer	att	ske	 i	den	 lokala	kollektivtrafiken	
med	spårvagn	skulle	uppgå	till	230	miljoner	kronor	per	år,	det	vill	säga	cirka	4.9	miljarder	
kronor	i	nuvärde.		

Föreningen	 Trädplan	 Göteborg	 m.fl.	 vill	 dock	 framhålla	 att	 förhållandet	 snarare	 är	 det	
omvända.	 Detta	 eftersom	 turtätheten	 för	 spårvagnstrafiken	 kommer	 att	 minska	 när	 fler	
åker	pendeltåg	till	Haga	och	Korsvägen,	vilket	i	sin	tur	medför	att	restidsförluster	kommer	
att	uppkomma	för	alla	som	inte	ska	till	Haga	och	Korsvägen.	Med	anledning	härav	kommer	
nyttan	av	att	resenärer	reser	med	pendeltåg	till	Haga	och	Korsvägen	att	minskas	minst	lika	
mycket	av	olägenheter	för	de	resande	som	fortsätter	använda	sig	av	spårvagnstrafiken.		
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Utgår	man	från	vetenskapligt	vedertagen	metodik	ska	de	beräknade	samhällsnyttorna	med	
den	 nu	 antagna	 järnvägstunneln	 således	 minskas	 betydligt.	 Utgår	 man	 från	 den	
konsultrapport	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 beräkningen	 (PM	 samhällsekonomisk	
nyttoberäkning	av	Västlänkens	avlastande	trängseleffekt,	Ramboll,	2013-06-07)	skulle	man	
utifrån	de	antaganden	om	restidsvinster	som	uppkommer,	behöva	vinna	21	minuters	restid	
på	 en	 resa	 som	 tar	 sju	 minuter.	 Ett	 förhållande	 som	 är	 tämligen	 orealistiskt.	 För	 en	
genomlysning	av	kostnadsberäkningen	hänvisas	till	bilaga	8.	

9.4.5	Nettonuvärdeskvot	felberäknad		

Enligt	 den	 beräkning	 som	 var	 underlag	 för	 den	 nationella	 infrastrukturplaneringen	 2013	
för	 den	 nu	 aktuella	 järnvägstunneln	 (Samlad	 effektbedömning,	 Västlänken	 med	
planskildhet	i	Olskroken,	VVA	119	och	JVA	205,	sid.	13	tabell	2.4)	var	nettonuvärdeskvoten	
-0.47	med	en	samhällsekonomisk	nytta	på	13.4	miljarder	kronor	för	järnvägstunneln	i	2013	
års	prisnivå.	Då	kostade	den	aktuella	järnvägstunneln	ca	20	miljarder	och	med	skattefaktor	
25	 137	miljoner	 kronor.	 Därtill	 ska	 läggas	 finansieringskostnaden	med	 uppbördskostnad	
för	 trängselskatt	 på	 cirka	 7	 miljarder	 samt	 andra	 kostnader	 enligt	 tabell	 nedan.	 Då	 är	
projektets	nytta	nere	på	en	nettonuvärdeskvot	på	 -0.65	eller	35	öre	per	krona	tillbaka	på	
investeringen.	Därtill	ska	läggas	de	felräkningar	som	påvisats	och	den	indexerade	ökningen	
av	 byggkostnaden	 på	 ett	 okänt	 antal	 miljarder	 kronor.	 Den	 verkliga	 samhällskostnaden	
kommer	 att	 överskrida	 långt	 över	 40	 miljarder	 kronor	 och	 den	 samhällsekonomiska	
förlusten	landar	på	över	30	miljarder	kronor.		

Resultatet	är	så	undermåligt	att	den	aktuella	järnvägstunneln,	utan	konkurrens,	kvalificerar	
som	den	skadligaste	 infrastrukturinvesteringen	 för	samhället	 i	modern	tid.	Nedanstående	
tabell	 anger	 tillkommande	 kostnader	 men	 anger	 bara	 halva	 kommunala	 kostnaden	 och	
ingen	indexerad	ökning	av	byggkostnaden	eller	skattefaktor	på	tillkommande	kostnader.		

Kostnad	och	nytta	för	Västlänken	enligt	Trafikverket	
	
Kostnad	inkl.	skattefaktor	 25	137	MSek	
Nyttor	 	 	 11	754	
NNK	 	 	 			-0.47	
	
Kostnader	för	Västlänken	enligt	korrekt	beräkning	
	
Kostnad	inkl.	skattefaktor																			25	137	
Räntor	 	 	 4	000	
Uppbördskostnader	TR	skatt	 3	000	
Skattefaktor	på	ränta/uppbörd.	 2	000	
Kommunala	kostnader	(50	%)	 2	000	
Summa	 	 																									36	137	
	
Nyttor	för	Västlänken	enligt	korrekt	beräkning	
	
Nyttor	 	 																								11	754	
Effekter	i	lokal	kollektivtrafik												-4	000	
Klimateffekter	byggnation	 	-500	
Lisebergsstationen	sunk	cost	 	-700	
Summa	 	 																										6	554	MSek	
	
	
Verklig	kostnad	inkl.	skattefaktor			36	137	MSek	
Verkliga	nyttor	 																									6	554	MSek	
NNK	 	 																										-0.82	
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Exempel	på	osäkra	ytterligare	kostnader	för	Västlänken	(exklusive	skattefaktor)	
	
Byggkostnadsindex	3	%	över	inflation	 				10	000	MSek	
Fördyring	p	g	a	osäkerheter	i	kalkyl,	20	%		 						4	000	
Fördyring	p	g	a	ofördelaktigt	marknadsläge,	10	%	 						2	000	
	
Summa		 	 	 	 			14	000	MSek	

	

9.5	Kostnad	för	senare	utbyggnad	till	fyrspårsstationer	

9.5.1	Påverkan	av	senare	utbyggnad	av	stationer	med	fyra	spår	

För	det	fall	man	enbart	bygger	stationer	med	två	spår	initialt	och	i	ett	senare	skede	bygger	
stationer	 vid	 Haga	 och	 Korsvägen	 med	 fyra	 spår	 finns	 ingen	 beskrivning	 av	 hur	 detta	
påverkar	järnvägsplanen		

9.5.2	Utbyggnad	av	stationer	med	fyra	spår	ej	inkluderad	i	budget	

Den	 kalkyl	 som	 Trafikverket	 har	 för	 järnvägstunneln	 innefattar	 inte	 kostnaderna	 för	 att	
bygga	 stationer	med	 fyra	 spår	 vid	Haga	och	Korsvägen.	Den	 tillkommande	kostnaden	 för	
dessa	 stationer	 är	 beräknad	 till	 2	 miljarder	 kronor	 av	 Trafikverket	 för	 det	 fall	 denna	
utbyggnad	 sker	 när	 stationerna	 initialt	 byggs	 (Järnvägsplan,	 Västlänken,	
Granskningsutlåtande,	sid	112,	2015).			

9.5.3	Trafikverket	kan	inte	ange	kostnad	för	senare	utbyggnad	

Trafikverket	 skriver	 följande	 i	 rapporten:	 Järnvägsplan,	 Västlänken,	 samrådshandling	
lägesrapport	maj	2013,	sid.	17:	 	

”I	 Västlänksprojektet	 ligger	 stationerna	 i	 tunnlar	 vilket	 gör	 det	 mycket	 besvärligt	 och	
dyrbart	att	utvidga	spårområdet	i	ett	senare	skede.	Vi	konstaterar	att	förberedelser	för	fyra	
spår	 blir	 omfattande	 och	 att	 så	 länge	 stationen	 används	 med	 bara	 en	 plattform	 så	 blir	
spårgeometrin	sämre	än	med	en	fyrspårsstation”.	

Trafikverket	 kan	 inte	 ange	 hur	 stor	 kostnaden	 kommer	 att	 bli	 för	 att	 anlägga	
fyrspårsstationer	 i	ett	senare	skede	då	man	 inte	ens	kan	ange	vilka	 förberedande	arbeten	
som	planeras	initialt.	Det	är	anmärkningsvärt	att	dessa	uppgifter	inte	föreligger	i	denna	del	
av	planeringen.	Planeringen	har	nu	pågått	under	fem	år	men	uppenbarligen	med	ett	klent	
resultat.		

9.6	Icke	kvantifierbara	nyttor	

9.6.1	Begränsade	icke	kvantifierbara	nyttor	i	stadsutvecklingen	

I	 underlaget	 för	 Regeringens	 tillåtlighetsprövning	 av	 bland	 annat	 den	 nu	 aktuella	
järnvägstunneln	 skriver	 Trafikverket:	 ”Trafikverket	 vidhåller	 att	 de	 övergripande	
ändamålen	med	Västlänken	omfattar	nyttor	som	inte	är	beräkningsbara.	Det	gäller	nyttor	
som	 i	 form	av	 förtätning,	 stadsutveckling	 och	 lokala	 trafiklösningar	 som	Västlänkens	nya	
stationer	 genererar	 i	 ett	 långsiktigt	 perspektiv”.	 Trafikverket	 har	 alltså	 anfört	 att	
järnvägstunneln	i	första	hand	är	ett	stadsutvecklingsprojekt	och	i	andra	hand	ett	projekt	för	
att	öka	kapaciteten	för	pendeltågstrafiken.		

Man	 ställer	 sig	 dock	 frågande	 till	 vilka	 nyttor	 Trafikverket	 menar	 skulle	 uppstå	 med	
anledning	 av	 antagandet	 av	 järnvägsplanen,	 särskilt	 med	 tanke	 på	 att	 utbyggnaden	 runt	
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Haga,	Korsvägen	och	Centralstationen	i	Göteborg	kommer	att	ske	även	om	inte	den	aktuella	
järnvägstunneln	byggs.				

9.6.2		Effekter	på	arbetsmarknad	och	befolkning	

En	 analys	 har	 genomförts	 som	 studerar	 sambanden	mellan	 hur	 förändrad	 tillgänglighet,	
befolkning,	 sysselsättning	 och	 inkomster	 påverkas.	 Dessa	 är	 de	 så	 kallade	 icke-
kvantifierbara	 nyttorna.	 Dessa	 uppgår	 endast	 till	 1150	 miljoner	 kronor	 under	 hela	
järnvägstunnelns	 avskrivningstid	 och	 ger	 således	 en	 ringa	 påverkan	 den	
samhällsekonomiska	nyttan	(Rapport,	Samlok	Västlänken,	WSP,	sid	8,	2009-12-21)		

9.6.3	Sociala	konsekvenser	

Den	analys	av	 sociala	konsekvenser	 som	gjorts	under	 järnvägsplanens	utarbetande	pekar	
på	 att	 det	 är	personer	 som	saknar	bil	 som	generellt	 kommer	 att	 gynnas	 av	utbyggnaden.	
Denna	 befolkningsgrupp	 domineras	 av	 kvinnor,	 äldre	 och	 yngre	 personer	 samt	
låginkomsttagare	

Vad	avser	den	sociala	dimensionen	är	det	svårt	att	leda	i	bevis	att	en	lokal	trängselskatt	på	
26	 miljarder	 som	 till	 2/3	 bekostar	 förevarande	 järnvägstunnel	 skulle	 leda	 till	 en	 social	
utjämning.	 	 Investeringar	 i	 järnvägssystemet	 är	 ett	 statligt	 ansvar	 och	 de	 statliga	
investeringarna	 delas	 av	 hela	 skattekollektivet	 nationellt.	 Då	 trängselskatten	 inte	 är	
progressiv	 och	missgynnar	 grupper	med	 låga	 inkomster	 samt	 gynnar	 grupper	med	 höga	
inkomster	och	grupper	med	tjänstebil.			

9.6.4	Finansieringen	av	Västlänken	regressiv	beskattning	

Det	 Västsvenska	 paketet	 finansieras	 till	 stor	 andel	 av	 trängselskatt,	 närmare	 bestämt	
finansieras	 26	 av	 de	 46	 miljarder	 kronorna	 som	 projektet	 beräknas	 kosta	 20	 miljarder	
kronor.	 Med	 detta	 sagt	 måste	 det	 understrykas	 att	 en	 lokal	 trängselskatt	 motverkar	 en	
social	utjämning	som	till	skillnad	från	inkomstskatter	inte	är	progressiv.		

Det	 sagda	 innebär	 att	 ekonomiskt	 svaga	 grupper	 som	 av	 olika	 anledningar	 behöver	
använda	 bil	 beskattas	 hårdare	 än	 ekonomiskt	 starkare	 grupper.	 Till	 de	 senare	 hör	 ofta	
innehavare	av	tjänstebil	som	inte	belastas	alls	av	trängselskatt.		

9.6.5		Försumbar	andel	av	ekonomiskt	svaga	grupper	gynnas	

Sammantaget	är	det	felaktigt	att	projektet	på	något	sätt	skulle	leda	till	en	social	utjämning.	I	
praktiken	 är	 förhållandet	 snarare	 det	 omvända	 då	 endast	 4	 000	 resor	 (2	 000	
personer/mindre	än	en	procent	av	de	resande	idag)	kommer	att	byta	färdmedel	från	bil	till	
tåg,	varav	knappt	850	(425	personer,	2	promille)	av	dessa	utgör	arbetsresor.		

Som	nämnts	är	bilisterna	 till	 större	delen	män	och	medelinkomsttagare,	vilket	medför	att	
det,	 bland	 de	 fåtal	 tillkommande	 pendeltågsresenärerna,	 endast	 är	 425	 personer	 (2	
promille)	 som	 teoretiskt	 skulle	 kunna	 tillhöra	 ekonomiskt	 svagare	 samhällsgrupper	 som	
påverkas	 av	 arbetspendling	 (Trafikverket,	 Sampers/Samkalk,	 Trafikeringsalternativ	 2,	
tabell	sid	27,	2013-04-17).	

9.7	Implikationer	av	fyrspårsstationer	för	tunnelns	kapacitet	

9.7.1	Uppfyllelse	av	Målbild	Tåg	2035	kräver	fyrspårsstationer	

Den	 kapacitet	 som	 Trafikverket	 anser	 ska	 ligga	 till	 grund	 för	 planeringen,	 Västra	
Götalandsregionens	dokument	”Målbild	Tåg	2035”,	kommer	inte	att	uppnås	med	mindre	än	
att	 järnvägstunneln	 byggs	 för	 att	 omfatta	 fyra	 spår	 vid	 Haga-	 och	 Korsvägens	 stationer.	
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Dessutom	kommer	det	 att	 krävas	ytterligare	betydande	kostnader	 för	 att	 realisera	denna	
målbild	på	storleksordningen	70	miljarder	kronor,	kostnader	som	ännu	inte	har	allokerats	i	
budgeten	 för	 den	 nu	 gällande	 infrastrukturplanen.	 Detta	 leder	 till	 att	 syftet	 med	
järnvägstunneln	inte	kan	realiseras.			

9.7.2	Fyrspårsstationer	och	kapaciteten	på	kringliggande	banor	

Om	utbyggnad	av	kringliggande	banor	där	kapaciteten	är	begränsad	sker,	och	detta	ger	fler	
pendeltågsturer,	 krävs	 att	 Västlänken	 förses	 med	 fyra	 spår	 på	 alla	 stationer	 för	 att	 de	
tillkommande	pendeltågen	ska	kunna	trafikera	tunneln.	

9.8		Restidseffekter	i	byggskedet	

9.8.1	Längre	restider	i	byggskedet	ej	i	konsekvensbeskrivning	

I	 Trafikverket	 miljökonsekvensbeskrivning	 för	 järnvägsplanen	 finns	 en	 översiktlig	
beskrivning	 av	 den	 tillkommande	 trafiken	 som	 Västlänken	 genererar.	 Det	 finns	 även	 en	
översiktlig	 beskrivning	 av	 vilka	 vägavsnitt	 som	 får	 minskad	 framkomlighet	 och	 vilka	
vägavsnitt	som	får	ökad	 trafikbelastning.	Det	 finns	däremot	 ingen	konsekvensbeskrivning	
av	hur	restider	 förändras	under	byggtiden	och	hur	Trafikverket	arbetat	med	att	begränsa	
effekterna	av	försämrad	framkomlighet	under	byggtiden.		

9.8.2	Mobility	Management	i	byggskedet	

Trafikverket	 har	 genomfört	 en	 utredning	 2014	 angående	 ”Mobiliy	 management”	 för	 att	
studera	påverkan	på	trafiken	under	byggtiden	och	vilka	åtgärder	som	kan	genomföras	för	
att	 förbättra	 framkomligheten	 (Utredning,	 Mobility	 management,	 Västlänken,	 Göteborgs	
Stad	och	Mölndals	Stad,	Västra	Götalands	 län,	2014-09-24).	Resultatet	av	denna	studie	är	
mycket	nedslående.	Av	utredningen	framgår	att	omfattande	restidförluster	uppkommer	för	
huvuddelen	 av	 alla	 resenärer	 såväl	 inom	 som	 till/från	 Göteborg.	 De	 beräkningar	 som	
genomförts	 visar	 att	 230	 000	 av	 520	 000	 innevånare	 i	 Göteborg	 kommer	 att	 få	 en	 ökad	
restid	på	minst	5	minuter	per	resa	med	bil	(sid	29	i	utredningen).		

Ser	 man	 till	 hur	 många	 arbetsplatser	 som	 påverkas	 av	 längre	 restider	 inom	 och	 utom	
Göteborg	är	dessa	190	000	till	antalet	(tabell,	sid	28	i	utredningen).	Inga	beräkningar	finns	
tillgängliga	 över	 hur	 länge	 dessa	 störningar	 ska	 fortgå	 och	 hur	 stora	 de	 samlade	
restidsförlusterna	 kommer	 att	 bli.	 Många	 resenärer	 kommer	 att	 få	 betydligt	 längre	
restidsförluster	 än	 fem	 minuter	 vilket	 framgår	 av	 karta	 (sid	 34	 i	 utredningen).	 För	 att	
framkomligheten	inte	ska	påverkas	negativt	ska	antalet	resor	med	bil	minska	med	drygt	80	
000	resor	per	dygn	(tabell,	sid	32	i	utredningen).	

De	 åtgärder	 som	 Trafikverket	 studerat	 för	 att	 motverka	 den	 kraftigt	 försämrade	
framkomligheten	är	att	beräkna	hur	många	bilresenärer	som	teoretiskt	skulle	kunna	byta	
till	kollektiva	färdmedel	eller	till	cykel.	De	kriterier	som	uppställts	är	att	en	restidförlust	på	
det	dubbla	kan	accepteras	av	bilburna	resenärer	för	att	byta	till	kollektiva	färdmedel	d	v	s	
en	 restidskvot	 på	 2.	 När	 det	 gäller	 förutsättningarna	 att	 byta	 frän	 bil	 till	 cykel	 är	
begränsningen	 satt	 till	 50	procent	ökad	 restid	och	en	maximal	 restid	beroende	på	 resans	
längd.	Genom	dessa	beräkningar	kan	sedan	det	 teoretiska	antalet	bilresenärer	som	skulle	
kunna	byta	färdmedel	beräknas.	Av	beräkningarna	framgår	att	det	finns	en	inte	oväsentlig	
potential	 för	 färdmedelsbyte.	 Studien	 har	 som	 målsättning	 att	 huvuddelen	 av	 den	
teoretiska	potentialen	ska	realiseras.	

Benägenheten	att	byta	 färdmedel	är	 starkt	kopplad	 till	 restidskvoten.	Generellt	kan	sägas	
att	 vid	 en	 restidskvot	 på	 2	 så	 kommer	 enbart	 cirka	 25	 procent	 av	 resenärerna	 att	 välja	
kollektiva	 färdmedel.	 Denna	 kvot	 föreligger	 typiskt	 för	 Göteborg	 idag	 och	 medför	 att	
Göteborg	ligger	på	cirka	25	procent	kollektiva	resor.	Samma	förhållande	gäller	för	byte	från	
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bilresor	till	cykelresor.	Trafikkontoret	i	Göteborgs	Stad	har	i	sin	årliga	rapport	redovisat	en	
enkätundersökning	 av	 hur	 benägenheten	 att	 byta	 färdmedel	 är	 i	 Göteborg.	 Av	
undersökningen	 framgår	 att	 bilresenärer	 till	 cirka	 20	 procent	 kan	 tänka	 sig	 att	 byta	 till	
annat	 färdmedel.	 Slutsatsen	 av	 ovanstående	 är	 att	 den	 målsättning	 för	 hur	 många	
bilresenärer	som	kommer	att	byta	färdmedel	är	kraftigt	överskattad.	

9.8.3	Omfattande	samhällskostnader	för	restidförluster	är	inte	beräknade	

När	 man	 ser	 till	 ett	 infrastrukturprojekts	 samhällsnytta	 ska	 såväl	 positiva	 som	 negativa	
kostnader	medräknas	i	kalkylen.	Kostnaden	för	de	positiva	restidsvinster	som	uppkommer	
av	 investeringen	 ger	 ofta	 den	 dominerande	 samhällsnyttan.	 Detta	 gäller	 även	 för	 objekt	
Västlänken.		

Genom	 en	 enkel	 överslagsberäkning	 kan	 de	 restidförluster	 som	 uppkommer	 under	
byggtiden	 för	 Västlänken	 kalkyleras.	Med	 190	 000	 arbetsplatser	 som	 påverkas,	med	 fem	
minuters	 längre	 restid	 per	 resa,	 med	 en	 byggtid	 på	 tre	 år,	 som	 får	 anses	 kort,	 med	 en	
restidkostnad	på	82	kr	per	timma	(ASEK	5.2)	erhålls	 följande:	31	700	timmar	ökad	restid	
per	vardagsdygn,	samhällskostnad	2.6	miljoner	per	dygn,	med	270	resdygn	blir	kostnaden	
700	miljoner	kronor	per	år	och	kostnaden	under	tre	års	byggtid	blir	2.1	miljarder	kronor.			

Det	ska	påpekas	att	 ingen	hänsyn	tagits	 till	ökad	restid	 i	kollektivtrafiken,	att	andra	stora	
byggprojekt	kommer	att	pågå	under	samma	period	som	bygget	av	Västlänken,	att	denade	
restiden	 enbart	 är	 beräknade	 på	 den	 minsta	 angivna	 restidsökningen.	 Detta	 medför	 att	
beräkningen	är	konservativ	för	alla	ingående	parametrar.	Kostnaden	för	ökade	restider	ska	
givetvis	allokeras	som	en	negativ	samhällsnytta	på	samma	grunder	som	minskade	restider	
ska	allokeras	som	positiv	samhällsnytta.	Ställt	i	relation	till	att	den	samlade	restidnyttan	för	
pendel-	 och	 regionaltågsresenärer	 som	nuvärde	 är	 beräknad	 till	 6.1	miljarder	 kronor	 för	
Västlänken	 under	 hela	 avskrivningstiden	 på	 60	 år	 (Trafikverket,	 Resultat	
Sampers/Samkalk,	 Västlänken,	 trafikeringsalternativ	 2,	 tabell	 sid	 59,	 2013-04-17)	 är	
kostnaden	för	restidförluster	under	byggtiden	mycket	hög.	



10.	ALTERNATIV	LOKALISERING		

10.1	Alternativ	lokalisering	i	järnvägsutredningen	

	

Bild	ur	järnvägsutredningen	som	visar	utredda	alternativ	i		olika	sträckningar.		
I	järnvägsutredningen	ingick	Olskroken	i	samtliga	alternativ	utom	nollalternativet.	

10.1.1	Nollalternativet	

Om	motivet	 till	 antagande	 av	 den	 aktuella	 järnvägsplanen	 är	 att	 Göteborg	 C	 har	 nått	 sitt	
kapacitetstak	 och	 att	 kollektivtrafiken	 måste	 byggas	 ut	 måste	 frågan	 ställas	 varför	 man	
väljer	att	anta	en	järnvägsplan	som	föreskriver	ett	utbyggnadsalternativ	som	tar	över	10	år	
att	 realisera.	 Göteborgs	 central	 kan	 byggas	 ut	 för	 mer	 kapacitet.	 I	 Västra	
Götalandsregionens	 plan	 för	 ökad	 kapacitet	 ligger	 en	 utbyggnad	 för	 100	miljoner	 kronor	
vid	 år	 2020	 (VGR,	Målbild	 Tåg	 2035,	 Underlagsrapport	 PM	 6,	 Infrastrukturinvesteringar,	
sid	16,	2013).	
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10.1.1	Förstärkningsalternativet	

Förstärkningsalternativet	 framlades	 av	 dåvarande	 Banverket	 och	 fanns	 med	 i	
järnvägsutredningen	 2006.	 Detta	 alternativ	 omfattade	 inte	 en	 lång	 och	 komplex	
tunneldragning	under	centrala	Göteborg.	Detta	alternativ	bygger	på	att	anlägga	fler	spår	vid	
centralstationen,	 vidga	 midjan,	 anlägga	 två	 nya	 spår	 på	 bro	 över	 E6	 som	 ansluter	 till	
Gårdatunneln.	 Ytterligare	 en	 tunnel	 med	 två	 spår	 anläggs	 parallellt	 med	 befintlig	
Gårdatunnel	 och	 Lisebergsstationen	 får	 ytterligare	 en	 perrong.	 Detta	 alternativ	 kan	
realiseras	 på	 betydligt	 kortare	 tid	 till	 betydlig	 lägre	 kostnad	 och	 intrång	 än	 vad	 som	 är	
möjligt	med	Västlänken.			

10.1.3	Korsvägen			

Korsvägen-alternativet	hade	gett	en	något	längre	andel	jordtunnel,	men	också	en	väsentligt	
kortare	 tunnel,	 en	 bättre	 koppling	 till	 säckstationen	 samt	 väsentligt	 mindre	 ingrepp	 i	
riksintresse	för	kulturmiljö	liksom	mindre	ingrepp	i	stadsbilden.		

10.1.4	Haga-Chalmers	

Detta	 alternativ	 är	 likvärdigt	 med	 det	 valda	 alternativet,	 men	 hade	 gett	 en	 marginellt	
kortare	restid.	

11.2	Icke	utredda	alternativ		

Utöver	 ovanstående	 finns	 ett	 antal	 alternativ	 som	 inte	 har	 ingått	 i	 idéstudien	 eller	
järnvägsplanen	 som	 därmed	 inte	 har	 konsekvensbedömts.	 Det	 är	 anmärkningsvärt	 att	
dessa	 alternativ	 har	 avfärdats	 utan	 att	 någon	 ordentlig	 utredning	 av	 desamma	 först	 har	
företagits.		

11.2.1	Utflyttad	station		

Alternativ	 lokalisering	 av	 utflyttad	 station	 avfärdats	 redan	 före	 Idéstudien	 2001,	 utan	
närmare	 motivering.	 I	 beaktande	 av	 hur	 befintligt	 spårsystem	 är	 lokaliserat	 är	 detta	
anmärkningsvärt.	 Vid	 remissbehandlingen	 av	 järnvägsutredningen	 lyfte	 SIKA	 fram	
Olskroken	som	lämplig	plats	för	en	utflyttad	station.	Det	finns	även	ett	väl	utvecklat	förslag	
till	en	ny	flerspårig	genomgångsstation	i	Gårdaberget	strax	norr	om	Station	Liseberg,	som	
aldrig	 utretts.	 	 Båda	 dessa	 förslag	 skulle	 i	 olika	 grad	 kunna	 frigöra	 mycket	 mark	 vid	
nuvarande	Göteborg	C	samt	ge	minimal	miljöpåverkan	i	byggskedet.	

11.2.2	Tvåplanslösning	

Ett	 annat	 sätt	 att	 frigöra	markyta	 och	 ge	 en	 effektiv	 stationslösning	med	 enkla	 byten,	 är	
någon	 form	 av	 tvåplanslösning,	 som	 till	 exempel	 en	 vändslinga	 på	 pelare	 för	
pendeltågstrafik.	

11.2.3	Genomgående	trafik	via	Station	Liseberg		

I	Förstärkningsalternativet	utreddes	en	utbyggnad	av	Gårdatunneln	och	Station	Liseberg,	se	
10.2.1.	

Möjligheten	att	knyta	samman	lämpliga	norr	och	sydgående	banor	till	genomgående	linjer	
med	 stopp	 vid	 Station	 Liseberg	 har	 dock	 inte	 utretts,	 vilket	 är	 anmärkningsvärt	 då	
alternativet	 skulle	 ge	 kraftigt	 förkortad	 restid	 vid	 genomresa	 och	 god	 avlastning	 av	
Göteborg	C.	Denna	möjlighet	kan	redan	idag	utnyttjas,	utan	några	större	investeringar	och	
med	bibehållen	 flexibilitet	 inför	 ännu	ej	 fattade	beslut	om	 framtida	 investeringar	enligt	p	
3.7.		
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För att klara det ambitiösa resandemålet i K2020 krävs en 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Västtrafiks övertygelse är 
att tåget måste vara stommen i framtidens kollektivtrafik 
i Göteborgsregionen. 

Om kranskommunernas resandeökning skulle tillgo-
doses enbart med buss skulle det krävas cirka fyrahundra 
bussar i maxtimmen. Det motsvarar en åtta kilometer lång 
busskaravan över kommungränsen till Göteborg. Exem-
plet gör det tydligt att inte heller privatbilismen på sikt kan 
tillgodose samhällets behov av resor. 

Att utveckla kollektivtrafiken och fördubbla resandet 
är i högsta grad en fråga om samverkan. Når vi målet är det 
ett resultat av samsyn samt insikten att om helheten ska bli 
bra så måste alla delar fungera. En utbyggd, kapacitetsstark 
tågtrafik kräver exempelvis lokal matartrafik med buss i 
kranskommunerna och en fungerande infrastruktur i form 
av stationer, pendelparkeringar och gångvägar.

I denna rapport ligger fokus på de åtgärder som krans-
kommunerna planerar i K2020s anda. Om inte också den 
lokala trafiken byggs ut når vi inte resandemålen.

Resenären föredrar tåg
I resenärens ögon är inget färdmedel så attraktivt som 
tåget – snabbt och komfortabelt – och bland annat därför 
är tåget det trafikslag som har störst potential att få fler 
att resa med den regionala kollektivtrafiken. Det är inom 
tågtrafiken som de största satsningarna för att ta emot ett 

ökat resande kommer att genomföras. Mycket av resandet 
in mot Göteborg kommer att flyttas över från regionbuss 
till tåg. En konsekvens av detta är att den lokala busstra-
fiken i kommunerna måste öka för att mata till tåg och 
regionbuss. Detta framgår också av kartorna i de följande 
avsnitten.

Genomgående tåglinjer under Göteborg
Med Västlänken blir det möjligt att skapa genomgående 
linjer under Göteborg: Alingsåspendeln kan knytas ihop 
med Kungsbackapendeln och Tvåstadståget och Bohustå-
get kan slås samman med Borås tåget.

Längre högtrafikperiod 
För att kollektivtrafiken ska passa kundernas behov för-
länger vi högtrafiktiden från sammanlagt sex timmar per 
dag till åtta timmar år 2025. Vi förlänger också trafikdyg-
net till 20 timmar så att det går att resa såväl tidigare på 
morgonen som senare på kvällen. Även helger får utökad 
trafik.

Tätare tågtrafik
Fler turer, det vill säga tätare trafik, är en viktig satsning för 
att locka fler resenärer. Exempelvis kommer Kungsbacka-
pendeln och Alingsåspendeln (mellan Floda och Göte-
borg) gå i 7,5-minuterstrafik under högtrafik. 

TÅGET ÄR STOMMEN I EN KAPACITETSSTARK KOLLEKTIVTRAFIK

PENDELTÅG OCH REGIONTÅG: Dagens 14 turer i maxtimmen 
in mot Göteborg blir 33 turer år 2025. 

KUST TILL KUST/ 
GÖTALANDSBANAN
Boråståget
2008: 1
2025: 4

VÄSTKUSTBANAN

VÄSTRA STAMBANAN
Alingsåspendeln
2008: 3–4
2025: 4–8
Regiontåg: 
2008: 1
2025: 2

BOHUSBANAN
Bohuståget 

2008: 1 (2009: 2) 
2025: 2

Alependeln 
2008: 0 
2025: 4

NORGE/VÄNERBANAN
Tvåstadståget
2008: 1
2025: 2

Göteborg

2
6

10

4

11

Kungsbackapendeln
2008: 4
2025: 8

Öresundståg
2008: 2
2025: 3

EXPRESS- OCH REGIONBUSSAR: Dagens 122 turer i maxtimmen  
in mot Göteborg blir 147 turer år 2025.

E6
2008: 20 
2025: 23

E6, Toltorpsgatan & Göteborgsvägen
2008: 33
2025: 46

VÄG 158
2008: 4
2025: 8

VÄG 155
2008: 2
2025: 14

E20
2008: 21
2025: 36

RV40
2008: 22
2025: 8

Göteborg14

23

VÄG 190/ 
Gråbovägen
2008: 5
2025: 8

E45
2008: 15
2025: 4

4

8

8

36

8

46
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Ånge

Sundsvall

Umeå

Örnsköldsvik

Skellefteå

Piteå

Luleå

Borlänge

Gävle

Avesta

Söderhamn

Uppsala

Kil Västerås

Karlstad

Norrköping
Linköping

Södertälje

MALMÖ

Nässjö

Falköping

Halmstad

Lund

Helsingborg

Alvesta
Värnamo

Kristianstad

Kalmar

Kiruna

Jön-
köpingGÖTEBORG

Hässle-
holm

Halls-
berg

Östersund

Lund

Staffanstorp
MALMÖ

Åstorp

HELSINGBORG

Landskrona

Kävlinge

Lund

Eslöv

Kungälv

Alingsås

Lerum

GÖTEBORG

STOCKHOLM

 

Arlanda

Södertälje

Märsta

Nynäshamn

STOCKHOLM

Örebro

Frövi

Laxå

Mjölby

Kapacitetsbegränsningar hösten 2015
                             

stora

medelstora

små

 
banan avstängd för banarbete
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Ånge
Sundsvall

Umeå

Örnsköldsvik

Skellefteå

Piteå

Luleå

Borlänge

Gävle

Uppsala

Kil Västerås
Örebro

Karlstad

Norrköping
Linköping

Södertälje

MALMÖ

Nässjö

Falköping

Halmstad

Lund

Helsingborg

Alvesta

Kristianstad

Kalmar

Kiruna

Jön-
köpingGÖTEBORG

Hässle-
holm

Halls-
berg

Östersund

Lund

Staffanstorp
MALMÖ

Åstorp

HELSINGBORG

Landskrona

Kävlinge

Lund

Eslöv

Kungälv

Alingsås

Lerum

GÖTEBORG

STOCKHOLM

 

Arlanda

Södertälje

Märsta

Nynäshamn

STOCKHOLM

Kapacitetsutnyttjande 
max 2 timmar hösten 2015

Hög nivå

Medelhög nivå

Mellan/Lägre nivå 

Banan avstängd för banarbete
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Bilaga	4	
 
Resandeutveckling till och från Göteborgs Cental med pendel- och regiontåg. 
 
Hej Peter! 
Här kommer statistiken du önskade gällande antalet resenärer från och till Göteborgs 
central. 

  
 
Med Vänlig Hälsning 
Mårdh Andersson 
Västtrafik Kundservice 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Underbilaga 4 
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Station 
Centralen

Karta från Göteborgs Stad över planerad och visionsbaserad stadsutveckling, februari 2016.
(Tillkommande och befintliga tågstationer inritade för orienterbarheten) 

Station 
Haga

Station 
Korsvägen

Göteborg C
(befintlig)

Station Liseberg
(befintlig)

U
nderbilaga 5

K
arta över stadutveckling från Göteborgs Stad



Underbilaga 6, Korrespondens om tillkommande kostnader



Objektnamn:  Västlänken Prisnivå:        2008-06 UD/UP:        UDS
Objekt nr:      Upprättad:     2009-10-28/29 och 2009-12-15 Kalkylansvarig: 
Skede:          Järnvägsutredning Rev.datum:    2010-01-19 Upprättad av:    Kent Rundlöf
Detaljkalkyl:   

Kalkylsammanställning nivå 1
Kostnadsbedömning alla år

B
LO

C
K BESKRIVNING MIN (tkr)

KOSTNAD
TROLIG MAX (tkr)

VIKTAT 
MEDEL

ANDEL
AV

MEDEL
%

PRIO/ 
KALKYL-

RISK ANMÄRKNING
1 PROJEKTADMINISTRATION 1 500 000 2 500 000 7 000 000 3 214 286 16% 7% 1500 / 3058 / 7000
2 UTREDNING & PLANERING 0 0% 0%
3 PROJEKTERING 0 0% 0%
4 MARK & FASTIGHETSINLÖSEN 50 000 191 000 900 000 306 918 2% 0% 50 / 191 / 900
5 MILJÖÅTGÄRDER 0 59 000 200 000 75 735 0% 0%

6

MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN INKL 
GEOTEKNIK, KANALISATION SAMT 
BYGGNADSVERK

6 .1   Mark 150 000 395 000 2 000 000 672 551 3% 1%
6 .2 STATIONER 270 000 880 000 2 300 000 1 045 306 5% 1% 270 / 1032 / 2300
6 .3   Tunnel 5 800 000 8 000 000 18 000 000 9 591 837 48% 34%
7 BEST-ARBETEN

7 .1   Ban 300 000 857 000 2 500 000 1 078 633 5% 1% 300 / 1005 / 2500
7 .2   El 0 0% 0%
7 .3   Signal 0 0% 0%
7 .4   Tele 0 0% 0%
8 PROJEKTUNIKA ÅTG INKL ARKEOLOGI & DoU 407 000 1 068 000 4 300 000 1 592 694 8% 3%
9 ÖVERLÄMNANDE & AVSLUT 0 0% 0%

10 GENERELLA OSÄKERHETER 
10 .1 Marknad/resurser -4 000 000 -153 000 4 000 000 -90 551 0% 15% S-4000 / -179 / 4000
10 .2      Lagar o regelverk (obligatorisk) -1 000 000 125 000 1 500 000 176 020 1% 1% s-1000 / 146 / 1500
10 .3 BV/Projektorganisation -3 000 000 170 000 5 000 000 508 776 3% 15% Z -3000 / 200 / 5000
10 .4 Angränsande projekt o verksamhet -1 000 000 21 000 2 000 000 216 510 1% 2%
10 .5      Opinion/omvärld (obligatorisk) -800 000 90 000 3 000 000 502 245 3% 3% A -800 / 104 / 3000
10 .6 Byggprocessen -2 400 000 134 000 4 000 000 405 837 2% 9% X -2400 / 157 / 4000
10 .7 Funktionskrav o omfattning -1 500 000 71 000 2 000 000 144 061 1% 3%
10 .8 Tillstånd -1 000 000 158 000 3 000 000 501 673 3% 4%
10 .9      Övrigt (frivillig) 0 0% 0%

10 .10      Övrigt (frivillig) 0 0% 0%

KOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr): 19 942 531 100% 100%
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (tkr): +/- 4 481 647
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (%): +/- 22%

Säkerhet (tkr) Säkerhet (tkr)
50% 19 942 531 85% 24 671 564
60% 21 071 906 90% 25 730 129
70% 22 412 814 95% 27 564 916
80% 23 753 723 99% 31 146 648

- Varav utfall/prognos till och med 2008: (tkr)
Totalkostnad (50%-nivå) enl rev framtidsplan: (tkr) x index = 0

Underbilaga 7
Successiv kalkyl Västlänken, 2009







Analys	av	Rambölls	PM	samhällsekonomisk	nyttoberäkning	av	Västlänkens	avlastande	
trängseleffekt	

Först skall sägas att rör sig om en slags fatilarkalkyl, där utbudet av kollektivtrafik är oberoende av 
efterfrågan, d.v.s. man håller turtätheten konstant oberoende av hur många som åker med 
kollektivtrafiken. Så är det ju naturligtvis inte i verkligheten, utan man har ett politiskt mål med hur 

mycket trängsel man kan acceptera och anpassar turtätheten efter det. Minskar beläggningen, 
minskar man turtätheten och ökar beläggningen, ökar man turtätheten. Endast under förutsättning 
att man når kapacitetstaket och inte kan öka turtätheten gäller sambandet. Man skall även komma 

ihåg att maxbelastningen på Göteborgs lokaltrafikssystem inte uppstår inom centralla staden utan 
strax utanför, vilket medför att eventuella bytesresor mellan järnväg och lokaltrafik inte är 
dimensionerande. Till detta kommer att byten från och till järnvägen oftast sker i minriktningen, 

d.v.s. ut från Centralstationen under morgonen och in under eftermiddagen.   

Med detta sagt kan man konstatera att det förutsätts en resandeökning med 2,8% per år både i JA, 
Jämförelsealternativet och i UA, Utredningsalternativet (inte baserat på en prognos, utan taget från 
Västtrafiks vison för 2030). Dagens 38 000 pendelresor och 20 000 regionresor till och från Göteborg, 

skulle därmed öka till 62 000 och 32 000, dvs från sammanlagt 58 000 till 93 000 resor per 
vardagsdygn. Av dessa resor antar Ramböll att 15 300 resor även skulle resa med lokaltrafiken i 
Göteborgs centrum under sex maxtimmar och om vi antar att maxtrafken utgör 50% av 

vardagsdygnstrafiken, motsvarar den 30 600 resor totalt av de 93 000 resorna, till/från Göteborg per 
dygn, 33%. Det betyder att 30 600 resor skulle ha bytt till lokaltrafik om inte möjligheten att stiga av 
och på vid Haga och Korsvägen fanns. Station Haga och Korsvägen skulle därmed få tillsammans 

30 600 sådana direktresor per dag.  

Samtidigt säger Trafikverket att det kommer att resa 20 000 till och från Hagastationen varje dag och 
at 60% av dessa byter till annan kollektivtrafik. Om samma sak gäller för Korsvägen, skulle det blir 
(20 000 + 20 000 ) x 40% = 16 000 direktresande till och från dessa båda stationer och inte 30 600, 

som påstås i Rambölls utredning. 

Vi bortser från det och går vidare med Rambölls siffror. Under fyra av de sex maxtimmarna antas 
tågresenärerna orsaka trängsel för sig själva och övriga som åker med lokaltrafiken. I tabell 3.2 
framgår att av 30 460 resor under de värsta fyra timmarna, så är det 10 346 som skulle åka vidare till 

Haga och Korsvägen och inte belasta lokaltrafiken. Kvar blir 20 114, som skulle få mindre trängsel om 
Västlänken byggs. Intressant här är att medan tågresenärerna är 90% enkelriktade från 
Centralstationen under morgonen och tvärtom under eftermiddagen, så är det övriga resandet mer 

dubbelriktad och det skulle betyda att tågresenärerna dominerar i maxriktningen.   

Eftersom Ramböll räknar med fyra maxtimmar och att tågresenärerna tillför 30 460 – 20 114 = 
10 346 resande under de fyra värsta timmarna, kan man anta att de 15 300 resorna under sex 
maxtimmar reduceras till 10 346 resor under de fyra mest belastade timmarna. 

Man kan kontrollera storleken på denna siffra genom att anta att 10 lokalinjer är berörda och de kör 

med i snitt 7,5 mintrafik (8 turer per timma) i maxriktningen, blir antalet passagerare under 
maxtimman lika med 10 linjer x 8 turer x 100 passagerare = 8 000 delresor per timme x 4 timmar = 

32 000 resor under de fyra värsta timmarna i maxriktningen.  

Underbilaga 8, Analys trängseleffekt VL



Med 100 passagerare ger en beläggning på 50% och 100/80 = 125% avseende sittplatser. Av de 

30460 resorna under de värsta fyra timmarna är det 20 114 som störs av tågresenärerna och skulle få 
en förbättring om dessa försvann (här kan det ju vara intressant att notera att tågresenärerna stiger 
ju på i den redan belastade spårvagnen och sannolikt inte tar någon sittplats från de övriga 

resenärerna). De 10 346 tågresenärerna som lämnar lokaltrafiken för ratt resa direkt till Haga och 
Korsvägen får ju en förbättring, som redan har räknats in Sampersutredningen.   

Ramböll har utgått från att man kan omvandla trängsel till restid med en faktor på 5% extra åktid om 
alla sittplatser är belagda, vilket motsvarar 80/200 platser = 40% utnyttjad kapacitet och så vidare 

enligt nedan tabell. Om man uppskattar en timma åktid värd 80 kr skulle det bli enligt nedan. 

  80 / 200 = 40% av platserna,  80 /  80 = 100% av sittplatserna =>  5% extra åktid x 80 kr = 0,47 kr 
100 / 200 = 50%,                       100 / 80 = 125%                              => 16%                                 =  1,49 kr 
120 / 200 = 60%,                       120 / 80 = 150%                              => 27%                                 = 2,52 kr 

140 / 200 = 70%,                       140 / 80 = 175%                              => 42%                                 = 3,92 kr 
160 / 200 = 80%,                       160 / 80 = 200%                              => 55%                                 = 5,13 kr 

Om man utgår från att tabellen stämmer och det är ca 20 114 resor som får mindre trängsel med 
Västlänken under fyra maxtimmar per vardagsdygn så blir det 20 114 resor x 275 trafikdagar =  5,5 

miljoner resor per år, som berörs. Dessa lokaltrafikresenärer tillbringar då 5,5 miljoner x 7 min = 0,64 
miljoner timmar per år på lokaltrafiken i centrala Göteborg mellan stationslägena. Om beläggningen 
är 120 passagerare i snitt 120/200 = 60% kapacitetsutnyttjade = 120 /80 sittplatser = i snitt 1,5 

passagerare per sittplats,  blir det en extra upplevd restid på 27% enligt Ramböll, dvs 0,64 x 0,27 = 
174 238 timmar per år. Om man accepterar Rambölls värde på 80 kr per upplevd timme, motsvarar 
det 172 800 timmar x 80 kr = 13,9 miljoner kr per år och inte 230 mkr per år som Ramböll har räknat 

fram. 

Om Rambölls framräknade värde på 230 mkr/år skall gälla måste de 8,4 miljoner resor per år tjäna 
(230 mkr per år / 8,4 miljoner resor per år) = 27 kr per resa / 80 kr/tim = 0,26 timmar = 21 minuter 
per resa i tidsvinst för en resa som tar 7 min i åktid. 

I ”känslighetsanalysen” räknar man med att ytterligare 20% av resterande biltrafik (kollektivtrafiken 

antas ju ta över ca 14-16% av biltrafiken i prognosen med 2,8% tillväxt av resor per år och gå från en 
marknadsandel på 19% till 26% i hela VGR (212 till 356 miljoner resor per år = 68% ökning).  
Ytterligare 20% av biltrafiken skulle betyda ytterligare 200 miljoner resor per år och en ökning med 

162% till 556 miljoner resor och en marknadsandel på 40% i hela VGR. Ramböll har inte räknat fram 
vad tidsförlustan som uppstår när man lämnar billen och åker kollektivt, kostar.  

VGR:s 1,6 miljoner invånare gör ca 2,5 fordonsbaserade resor per dag x 275 dagar =  1,1 miljarder 
resor per år i ca 30 min = 0,5 h x 80 kr x 1,1 miljard = 44 miljarder i ”värde” om året om man räknar 

som Ramböll.  

De framtida spårvagnar som Göteborg avser att köpa in, kommer att erbjuda färre sittplatser än idag 
och kommer därmed att kosta miljardbelopp extra i upplevd trängsel enligt Rambölls beräkningar. 

Om man antar att det sker 400 000 resor med lokaltrafiken i Göteborg per vardagsdygn x 275 = 110 

miljoner resor per år och att en tredjedel av dessa sker under ”trängseltid” = 37 miljoner resor och 
att varje resa tar i snitt 21 min i åktid = 12,8 milonjer timmar. Om man sätter in fler spårvagnar och 



bussar så att man tar bort den upplevda 27% längre åktiden, försvinner 4,4 miljoner timmar till ett 

värde av 80 kr = 352 miljoner kr per år och motivera en investering på 21 x 352 = 7 500 miljoner kr. 
Det räcker med halva det beloppet för att kunna erbjuda sittplatser år alla och man kan undra varför 
inte Västtrafik slår till direkt. 

Slutligen kan tilläggas att man kunde läsa i ”Myter kring Västlänken” av Trafikverket att Västlänken 

bidrog till att minska trängseln vid Brunnsparken genom alltfler kunde åka direkt till Haga och 
Korsvägen, vilket skulle betyda att man tänker dra ner på antalet spårvagnar och bussar i 
Brunnsparken, varvid av Ramböll beräknade ”värden” på 230 miljoner kronor per år försvinner. 

 

Västra Frölunda 26 januari 2016 

Claes Westberg 

 




