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1. Generella förutsättningar för utredningen

Inventering tätorter
Arbetet innebär att nya stationer på befintligt järnvägsnät ska föreslås och komplettera Målbild Tåg
2035. Det ingår således inte att bygga nya järnvägssträckor eller återöppna godsbanor med persontrafik. Inventeringen har därför begränsats till tätorter som ligger inom 1 km från befintlig järnväg
med persontrafik. SCB:s definition av tätort innebär en sammanhängande bebyggelse med högst
200 meter mellan husen och minst 200 invånare. I utredningen var ursprungligen fokus på de tätorter som har mer än 500 invånare (markerat med gult i kartan), men under arbetets gång har en
utökning gjorts med tätorter som har 200-500 invånare (röda markeringar på kartan). Utöver de
markerade tätorterna finns det sammanlagt 6 svarta markeringar. Där skulle det kunna vara intressant med en ny station, men lokaliseringen är i en tätort som redan har tåg, t.ex. NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus).

Figur 1-1

Möjliga nya stationer längs med dagens järnväg som analyseras i utredningen.
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Vid bedömning av resandeunderlaget ger tätortens folkmängd en ofullständig bild, då ibland boende
och sysselsatta som kan ha nytta av en ny station finns utanför tätortsgränsen. Därför har resandeunderlaget istället beräknats med utgångspunkt från antalet boende och sysselsatta inom 1 km, 3
km respektive 5 km radie från en tänkt station. När stationerna ligger tätt går cirklarna in i varandra
och en del av underlaget finns med inom mer än en stations radier. För att undvika dubbelräkning
har då värdena fått justeras.
Resandeunderlag per ort har beräknats enligt följande:








Från ett stationsläge beräknas boende och sysselsatta inom intervallen 0–1, 1–3 samt 3–5
kilometer.
Resalstringen bortom 5-kilomtersradien är erfarenhetsmässigt mycket liten för mindre stationer. Schablonmässigt adderas 5 % till det viktade resandeunderlaget för att inkludera denna
resalstring.
För att omsätta antalet boende och sysselsatta till resandeunderlag viktas antalet personer så
att resalstringen minskar när avståndet till stationen ökar. Viktningen görs med utgångspunkt
från erfarenhetsvärden enligt
Tabell 1-1.

I kartorna anges antalet boende och sysselsatta inom 1, 3 och 5 km radie. För att få underlaget
inom t ex 1–3 km radie subtraheras underlaget inom 1 km från antalet inom 3 km.

Tabell 1-1

Vikt för beräkning av resandeunderlaget inom respektive avståndsintervall.

Avstånd (km)

Boende

Sysselsatta

0–1

1

0,5

1–3

0,4

0,2

3–5

0,1

0,05

>5

+5 %

+5 %

Figur 1-2

Exempel på karta med angivelse av antal boende inom 1 km, 3 km respektive 5 km från potentiell station. Motsvarande
kartor med röda cirklar finns för sysselsatta. Boende och sysselsatta avser år 2015. Inför beräkningen av resandet
2035 räknas samtliga värden schablonmässigt upp med faktorn 1,3, vilket inbegriper befolkningsökning och i viss
utsträckning ökad resbenägenhet per person.
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Det framräknade resandeunderlaget utifrån cirklarna används så länge de inte överlappar varandra.
Som synes i Figur 1-2 sker överlappning då stationerna ligger tätt. Då görs beräkningen så att dubbelräkning undviks. Förhållningssättet till överlappande cirklar är:





0–1 km, tillfaller respektive ort.
1–3 km, tillfaller vid överlappning den större orten minus den del som överlappar mindre
orten.1
3–5 km används inte om cirkelbanden till största delen går i varandra.
Över 5 km: Påslag på +5% resor per invånare och år. Medräknas bara om cirkelbandet 3–5
km används.

Trafikupplägg
Trafikuppläggen illusteraras med linjegrafik enligt figuren nedan. Ett eller flera utredningsalternativ
(UA) har tagits fram, vilka jämförs med ett jämförelsealternativ (JA), som är den tågtrafik som
föreslås enligt Målbild Tåg 2035. Beräkningarna avser målåret 2035.

Figur 1-3

1

Förklaring till kommande trafikuppläggsbilder. Ovanstående stationer är exempel för metodiken och ska inte tolkas
som förslag.

Stationer i större orter antas ha en större dragningskraft än stationer i mindre orter.
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Tidspåslag för tåguppehåll
Nedanstående tabell visar erfarenhetsvärden för ungefärlig tid som åtgår för tåguppehåll med resandeutbyte. De inkluderar viss tidsmarginal för störningar av olika slag, d v s tiderna kan användas
vid tidtabellsläggning. Tidspåslaget beror bland annat på hur nära stationerna ligger varandra (benämns stn-avstånd i tabellen) eftersom tåget inte hinner upp i hastighet mellan uppehållen och därför inte förlorar lika mycket tid på inbromsning och acceleration. I övrigt är det framförallt tågets
hastighet genom stationen som avgör hur lång tid ett nytt uppehåll tar.
Tabell 1-2 Erfarenhetsvärden för tidspåslag vid tåguppehåll med resandeutbyte.

Tågtyp

Hastighet
(banstandard)

Pendeltåg, stn-avstånd 1–2 km

Tidspåslag (min)
1 min

Pendeltåg, stn-avstånd 3–5 km

Under 120 km/h

1 min

Pendeltåg, stn-avstånd 3–5 km

Över 120 km/h

1½ min

Pendeltåg, stn-avstånd över 5 km

Under 120 km/h

1½ min

Pendeltåg, stn-avstånd över 5 km

Över 120 km/h

2 min

Regionaltåg

Under 160 km/h

2½ min

Regionaltåg

160–180 km/h

3 min

Regionaltåg

180–200 km/h

3½ min

Snabbtåg

180–220 km/h

4 min

Höghastighetståg

220–300 km/h

4½ min

För små stationer, där uppehållstiden är ca ½ min, görs tidspåslag enligt ovan. För större stationer,
där uppehållstiden är 1–2 minuter, görs tidspåslag med ytterligare 1 min.
När körtiden för ett tåg ska summeras och hamnar på halva minuter, görs lämpligen avrundning
uppåt.

Metod och förutsättningar för trafikekonomiska beräkningar
Beräkningarna är gjorda med backcasting-metodik. Det innebär att analyserna först är gjorda för
målåret 2035. Därefter har analyser gjorts för Närtid 2020-2022, vilka ska ligga i linje med det
långsiktiga målet.
De ekonomiska beräkningarna är gjorda i 2016 års prisnivå. Allt resande är schablonmässigt uppräknat med 30 % till 2035.2 Uppräkningen beror på bedömda förändringar av främst folkmängden
och i viss utsträckning även resbenägenheten. För varje tågsatsning har sedan gjorts mer detaljerade
beräkningar av hur resandet påverkas.

2

VGR har målsättningen att tredubbla resandet från 2012 till 2035. Detta kommer att kräva ett stort antal åtgärder som utbyggt turutbud,
kortare åktider genom infrastrukturåtgärder och ändrade trafikupplägg, högre reskomfort i fordon och på hållplatser, taxeåtgärder, åtgärder för att dämpa biltrafikutvecklingen etc. De 30 % resandeökning som nämns här avser enbart den del som inte beror på trafikstandarden.
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Tillkommande kostnader för ett tågstopp:






Totalkostnad för regiontåg utslagen per kilometer sätts till 67 kr/fkm3 (varav 52 kr/fkm är en
rörlig del och 15 kr/fkm är en fast del) och 61 kr/fkm för lokaltåg4 (42 kr/fkm rörlig och 19
kr/fkm fast) för lokaltåg.
Är det ett befintligt tåg som ska göra extra uppehåll när en ny station införs, tillkommer
kostnader för förlängd körtid. Kostnaden varierar beroende på antal stopp och hur lång tid
stoppet tar (se Tabell 1-2). Den tidsberoende kostnaden (åkande personal och kapitalkostnader) beräknas med utgångspunkt från den tidsberoende delen av vagnkilometerkostnaden
som med genomsnittshastigheten på den aktuella banan räknas om till kronor per timme.
Skapas nya regiontågslinjer för att möjliggöra nya tågstopp beräknas kostnaderna enligt:
vagnkilometerkostnad5 x sträckans längd (km) x antal turer per vardag (enkelturer) x antalet
vardagsekvivalenter per år (oftast 320 dagar/år).

Reducerad kostnad för busstrafik:







3

Nuvarande trafikkostnad per år beräknas för respektive berörd linje.
Varje berörd busslinje reduceras utifrån bedömd potential. Linjer som inte är aktuella för
reduceringar eller andra förändringar tas inte med alls.
Grön: Stor potential = 70–100 % reduktion av busstrafiken.
Gul: Mellanstor potential = 35–65 % reduktion av busstrafiken
Röd: Ingen – liten potential = 0–30 % reduktion av busstrafiken
Potentiell besparing med bussar räknas upp med faktor 1,3 då trafikvolymen schablonmässigt bedöms öka med 30 % på de aktuella linjerna 2017–2035.

Enligt Skånetrafiken (Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar 2014-11-26) kostar X31 när alla kostnader inbegrips exkl. kostnader
som inte påverkas av trafikomfattningen 67 kr/fkm (48 kr/fkm är en rörlig del och 19 kr/fkm en fast del). X53, som antas användas i
Västra Götaland, har ungefär samma kostnader som X31.
4 Enligt Skånetrafiken (Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar 2014-11-26) kostar X61 när alla kostnader inbegrips exkl. kostnader
som inte påverkas av trafikomfattningen 61 kr/fkm (42 kr/fkm är en rörlig del och 19 kr/fkm är en fast del). X61-fordon används även i
Västra Götaland,
5 61 eller 67 kr/fordonskm beroende på vagntyp.
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Figur 1-4

Busslinjer som berörs av eventuella nya tågsatsningar. Färgen visar maximal besparingspotential – se punktsatserna
ovan.

Påverkan på genomresandet pga. nya tågstopp:




Ökad restid beräknas procentuellt.
Åkelasticitet -0,6 används för att beräkna reducerat genomresande.
För genomgående tåg används procentuell medelbeläggning/tur (den ligger erfarenhetsmässigt på 20–30 %).
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Påverkan på resandet på nya stationsorter:
I tabellen nedan framgår antal påstigande per invånare och år6 för mindre orter som inte har egen
stadstrafik.
Tabell 1-3 Alstringstal för olika tätortskategorier, antal påstigande per invånare och år beroende på tillgång till kollektivtrafik.

storstadsreg.7

tätbygd8

landsbygd9

Mindre bussort, mindre än 10 dt/dag

30–40

25–35

20–30

Mindre bussort, timmestrafik

40–50

35–45

30–40

Mindre bussort, minst halv-timmestrafik

50–60

45–55

40–50

Mindre stationsort, mindre 10 dt/dag

35–45

30–40

25–35

Mindre stationsort, timmestrafik

50–60

45–55

35–45

Mindre stationsort, minst halv-timmestrafik

65–75

55–65

45–55







Samtliga potentiella stationsorter kategoriseras enligt Tabell 1-3 och totalt antal kollektivtrafikresenärer beräknas före och efter införandet av tåguppehåll.
I resalstringsvärdena i Tabell 1-3 ingår att tågen har högre resstandard än buss.10
När förändringen i antal resor beräknas är det totalt kollektivresande på orten som beräknas.
Sett från ett samhällsekonomiskt och trafikhuvudmanna-perspektiv ökar inte intäkterna om
tidigare bussresenärer börjar åka tåg. För att tåg ska vara intressant behöver den totala kollektivtrafikstandarden på orten bli bättre som i sin tur leder till ökat kollektivtrafikresande.
Kalkylerna beaktar inte omfördelat resande mellan buss och tåg, vilket torde bli en effekt av
tågsatsningar.
Vid relativt lågt turutbud med tåg jämfört med dagens bussutbud finns det anledning att vara
mer detaljerad i antalet påstigande/ort och år även om standardförbättringen på orten blir
marginell. Med ett större utbud av buss- än tågförbindelser på en ort som får ett fåtal dubbelturer tåg kommer ökningen av kollektivresandet att vara liten, men det är rimligt att anta
något högre resande pga. tillgång till tåg. Schablonmässigt blir ökningen alltid minst +1 resa
per invånare och år vid tågsatsningar.

Beräkning av intäktsförändring:
11
 Medelintäkt på 0,6 kr/pkm används
 Medelintäkten multipliceras med transportarbetet (antalet personkilometer) från tillkommande resenärer i orten minus bortfall av genomresande pga. längre restid.
Jämförelse av resultatet mot JA:
Ovanstående beräkningar sammanställs och jämförs med JA som är trafiken i Målbild Tåg 2035.
Följande parametrar jämförs:







6

Antal enkelresor (per vardag, ökning/minskning)
Persontransportarbete (pkm/vardag)
Trafikkostnader (mkr/år)
Biljettintäkter, förändring (mkr/år)
Regionbidrag (mkr/år)
Marginalkostnadstäckningsgrad (i procent, tillkommande intäkter dividerat med tillkommande kostnader)

Källa: Region Skånes rapport Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne (2016), sid 20
Som storstadsregion räknas i Västra Götaland max 1 h restid t/fr Göteborg
8 Som tätbygd räknas i Västra Götaland max 1 h restid t/fr Trestad, Skövde, Borås eller Jönköping
9 Som landsbygd räknas områden som inte är tätbygd eller storstadsregion.
10
Standardfaktorer som skiljer tåg från buss är åktid, ”spårfaktorn”, tydlighet, åkkomfort m.m. men även försämringar avseende turutbud
och gångavstånd
11 Ungefärligt värde som gäller för den regionala trafiken i Västra Götaland
7
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Kostnad för en ny station
I Tabell 1-4 beskrivs ungefärlig investeringskostnad vid nybyggnation av en station. Vilken lösning
som lämpar sig bäst beror på förutsättningarna i respektive ort. Om det är möjligt att nyttja befintligt
mötesspår eller planskildhet kan det gå med en billigare lösning. Anledningen till att samtliga kostnader är angivna i ett intervall beror på olika förutsättningar och standarder ger olika kostnader. Ett
mötesspår bedöms kosta 80–100 mkr, medan en enkelplattform beräknas till 15–25 mkr. Skillnaden
i kostnad för en plattform kan t.ex. vara om det behöver flyttas kontaktledningsbryggor eller ej.
Tabell 1-4 Ungefärlig investeringskostnad för olika åtgärder, plattformar, mötesspår och förbigångsspår (mkr).

Befintlig
infrastruktur

Nya plattformar Ny gångoch sidospår
förbindelse
till plattform

Total
kostnad
(mkr)

Dubbelspår max 160
km/h

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Dubbelspår >160
km/h
alternativ 1

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Plattformar vid
förbigångsspår
30–40 mkr

Planskild
30–50 mkr

220–290

Plattform
vid huvudspår
15–25 mkr

Krävs ej

Mittförlagd
plattform
25–60 mkr

Korsning i plan
5–10 mkr

Sidoplattformar
30–40 mkr

Alt A: Planskild
25–35 mkr

Dubbelspår >160
km/h
alternativ 2
Enkelspår utan mötesspår

Enkelspår och mötesspår

Enkelspår och mötesspår

Förklarande
Nya sidospår
skiss (rött=nytt)

2 förbigångsspår 160–200
mkr

15–25

Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer
det att krävas mötesspår)
alternativ 1
Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer
det att krävas mötesspår)
alternativ 2

12

Nytt mötesspår Mittförlagd
80–100 mkr
plattform och
nytt mötesspår
25–35 mkr
Plattformar och
Nytt mötesspår nytt mötesspår
80–100 mkr
30–40 mkr

Den övre delen av spannet inkluderar att det krävs att spåret vidgas/flyttas.

Alt A: Planskild
20–30 mkr
Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Alt A: Planskild
25–35 mkr
Alt B Korsning i
plan 5–10 mkr

30–7012

Alt A: 55–75
Alt B: 35–50

Alt A: 125-165
Alt B: 110-145

Alt A: 135-175
Alt B: 115-150

9
Trivector Traffic

2. Beräkningar och resultat Norge-Vänerbanan 2035

I detta kapitel analyseras förutsättningarna för nya stationer med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035. Beräkningsresultaten avser målåret 2035. Redovisade resultat
avser jämförelser med ett JA (jämförelsealternativ), som är den trafik som planeras enligt Målbild
Tåg 2035.
Stråket Norge-/Vänerbanan är uppdelat på följande tre delsträckor:




Trollhättan – Halden
Öxnered-NÄL-Trollhättan (redovisas även i separat PM)
Göteborg – Trollhättan

Utöver dessa tre delsträckor har vi identifierat tätorten Tösse som ligger utmed Norge-Vänerbanan
i Åmåls kommun. Utredningen visar följande när det gäller Tösse:
Tätorten Tösse har 346 invånare. På den 45 kilometer långa sträckan mellan Mellerud och Åmål
finns inga andra tätorter än Tösse. Enligt Målbild Tåg 2035 kommer Vänerbanan norr om Mellerud
att enbart trafikeras av snabbregionaltåg i timmestrafik. Snabbregionaltågen är inte aktuella att
stanna i så små orter som Tösse. Att inrätta särskilda regiontåg Mellerud – Åmål för att tillskapa
uppehåll i Tösse bedöms inte som rimligt. En ny station i Tösse har därför inte utretts vidare.

Trollhättan - Halden, ett utredningsalternativ 2035
Följande utredningsalternativ har studerats för 2035:


UA: Regiontågen utökas till 10 dt och stannar i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och Frändefors

Befolkningsunderlag Trollhättan - Halden
Potentiella nya stationer på sträckan Trollhättan - Halden är:





Bäckefors
Dals Rostock
Brålanda
Frändefors

Tätorterna Bäckefors, Brålanda och Frändefors ligger så långt ifrån varandra att samtliga tre cirklar
som behandlar underlaget inom 0–5 km används. Att Frändefors och Brålanda tangerar varandra
med den yttre cirkeln bedöms som försumbart. För Dals Rostock används den yttre cirkeln på 3–5
km med halv vikt på grund av att denna får med delar av Mellerud.
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Figur 2-1

Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs norra delen av
Norge-/Vänerbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3.

Trafikupplägg Trollhättan – Halden
Idag (2016) finns det 4 fjärrtåg på sträckan Trollhättan - Halden som går vidare till Oslo i ena
riktningen och Göteborg i andra. År 2035 förutsätts 5 regiontåg till Halden och 5 fjärrtåg mellan
Oslo och Göteborg. Sammanlagt finns det därmed 10 dubbelturer per vardag.
Utredningsalternativet (UA) bygger på att turutbudet utökas från 5 till 10 dubbelturer med regiontåg
per dag. Samtliga 10 regiontåg stannar vid de fyra potentiella stationerna. Att införa 5 dt liksom i
JA skulle kunna vara ett första utvecklingssteg mot UA13.
I Figur 2-2 är fjärrtågsuppehållen i Ed och Öxnered markerade med grått och streckade. Detta innebär att det kan finnas ett scenario där kommersiella aktörer väljer att inte stanna i Öxnered och
Ed till följd av att regiontågen försörjer dessa stationer, utan satsar på ändpunktsmarknaden. I detta
avseende är framtiden oviss. Det är därför viktigt att ta detta scenario i beaktande och inte utgå ifrån
att nuvarande eller framtida fjärrtågsoperatörer bibehåller dagens uppehållsbild.
Tösse
På Vänerbanan mellan Mellerud och Åmål ligger Tösse, som är en tätort med 346 invånare. På den
45 kilometer långa sträckan mellan Mellerud och Åmål finns inga andra tätorter än Tösse. Enligt
Målbild Tåg 2035 kommer Vänerbanan norr om Mellerud att enbart trafikeras av snabbregionaltåg
i timmestrafik. Snabbregionaltågen är inte aktuella att stanna i så små orter som Tösse. Att inrätta
särskilda regiontåg Mellerud – Åmål för att tillskapa uppehåll i Tösse bedöms inte som rimligt. En
ny station i Tösse har därför inte utretts vidare.

13

Se kapitel om Närtid för mer info.
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Figur 2-2

Trafikupplägg mellan Trollhättan och Halden (UA). De nya stationerna som utreds är gulmarkerade med tätortsfolkmängden angiven.

Med uppehåll i samtliga fyra orter beräknas restiden med regiontåg öka från 80 minuter till 90
minuter mellan Halden och Trollhättan.
Den busstrafik som berörs av utredningsalternativet är linjerna 700 Ed-Bäckefors-Vänersborg14 och
710 Mellerud-Brålanda-Trollhättan15.

14
15

Linje 700 har ca 11 dt per vardag, färre turer lörd och sönd.
Linje 710 har ca 20 dt per vardag, färre turer lörd och sönd.
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Figur 2-3

Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Trollhättan-Halden. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har
ingen övrig betydelse för potentialen att reducera.

Busstrafiken bedöms kunna reduceras efter att nya tåguppehåll införts och för linje 700 beräknas
en reducering på delsträckan Ed-Mellerud på 75 %. De återstående 25 % är tänkt som skoltur på
förmiddagen och en på eftermiddagen tillsammans med några turer mellan Dals Rostock och Mellerud.
På delsträckan Mellerud-Brålanda reduceras linje 700 och 710 med 50 %. Tillsammans har de 24
dt på sträckan och med 10 dt tåg kan dessa reduceras till 12 dt sammanlagt för linje 700 och 710.
Delsträckan Brålanda-Trollhättan har linje 710 större resande och utbud. En ny tåglinje med 10 dt
bedöms kunna reducera denna delsträcka med 25 % medan resterande turer får vara kvar och komplettera tåget.
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Trafikekonomi Trollhättan – Halden
I tabell 2-1 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. UA ger en relativt stor resandeökning
och intäktsförbättring, men kostnaderna ökar kraftigt när antalet tågturer byggs ut. Åtgärderna innebär att regionbidraget beräknas öka med 11,6 mkr/år. Kostnadstäckningsgraden beräknas till 38
%.
Resandeökningarna i UA (totalt +648) kommer till största del ifrån Brålanda (29 % av ökningen)
då Brålanda har störst underlag av orterna. Det näst största resandetillskottet kommer från genomresande då Ed oh Halden får ett utökat turutbud med 10 regiontåg (27 % av resandeökningen).
Resterande ökning är jämt fördelad mellan Dals Rostock, Frändefors och Bäckefors (ca: 15 % vardera).

Behov av infrastrukturåtgärder Trollhättan – Halden
I Målbild Tåg 2035 har sträckan Trollhättan-Halden en trafikering som kompletterar fjärrtrafiken.
En viktig målsättning är att regiontågen ska passa med korta bytestider i Halden mot Oslo och
omvänt. På samma sätt ska regiontågen i Trollhättan ha anslutningar till/från Göteborg. I målbilden
anges en infrastrukturförbättring för att möjliggöra trafik som motsvarar jämförelsealternativet (JA)
i denna utredning, vilken är ytterligare ett par mötesspår Ed-Skälebol16.
Det är inte närmare definierat i målbilden var dessa mötesspår ska ligga, men det förutsätts att vardera ett mötesspår läggs på delsträckorna Ed-Bäckefors och Bäckefors-Råskogen17. Det bedöms
således redan i JA vara nödvändigt med nya mötesspår för att kunna köra ett utbud om totalt tio
region- och fjärrtågsturer.
I UA bedöms inte någon ytterligare ny infrastruktur utöver dessa två stationer vara nödvändig. Behovet av nytt mötesspår på delsträckan Ed-Halden har dock inte analyserats, men avstånden mellan
mötesspår är långa även där och därmed är det risk att det behövs någon ny station även på den
delsträckan, på svensk eller norsk sida. Det kan eventuellt vara möjligt att behovet Ed-Skälebol kan
reduceras till ett nytt mötesspår. Avgörande är hur ovan nämnda passning i Halden kan lösas och
vilken flexibilitet inför framtida tidtabellsförändringar som bör finnas. Enstaka långa avstånd mellan mötesspår begränsar både kapaciteten och flexibiliteten. Tillkommande kostnad för ett eventuell
nytt mötesspår är 80-100 mnkr.
De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och i några fall med planskild korsning över
eller under spåren. Behov och kostnad är bedömt enligt följande:





Bäckefors: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid befintlig bussterminal; 55-75
mkr
Dals Rostock: Plattform vid huvud- och nytt sidospår samt planskild övergång; 55-75mkr
förutsatt att nytt mötesspår placeras där, annars plattform vid huvudspår; 15-25 mkr
Brålanda: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr
Frändefors: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr

Möjlig framtida trafikering Göteborg-Oslo beskrivs i Underlagsrapport kapacitetsanalys Oslo-Göteborg till utredningen Oslo-Göteborg – Utvikling av jernbanen i korridoren (Trafikverket och Jernbaneverket, 2016). Redan i scenario 2021 föreslås i rapporten att något nytt mötesspår byggs på
sträckan. Utredningens trafikering liknar UA, med skillnaden att utredningens samtliga tåg inte
stannar på några mellanstationer utöver dagens.

16
17

Skälebol är greningspunkten med Vänerbanan
Råskogen är mötesspåret just norr om Skälebol
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Sammanställning resande och ekonomi Trollhättan – Halden
Tabell 2-2 Sammanställning av resande och ekonomi för UA jämfört med JA,
dvs konsekvenser av att öppna nya stationer.

UA jämfört med JA för målår 2035

UA

RESANDE
Koll-resor (enkelresor/vardag)
Persontransportarbete (pkm/vardag)

648
39769

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)
Trafikkostnader, tåg:
Trafikkostnader, buss:

31,7
– 12,9

Biljettintäkter:

7,2

Regionbidrag:

11,6

Marginalkostnadstäckningsgrad

38 %

INVESTERING I INFRASTRUKTUR
Järnvägens kapacitet (mkr)
Nya stationer (mkr)

80-100
180-300

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035
I Tabell 2-2 ovan visas ökat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Halden-Trollhättan. Därutöver krävs cirka 18 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik
till den nivå som ingår i Målbild Tåg 2035.
Tabellen ovan visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och
nya stationer. Därutöver krävs cirka 180 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att
klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 2035.
Måluppfyllelse Halden – Trollhättan
I Tabell 2-3 är måluppfyllelsen i förhållande till Målbild tåg 2035 bedömd. UA har en ganska
god måluppfyllelse, men förutsätter relativt stora infrastrukturinvesteringar för ökad bankapacitet.
Tabell 2-3 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035.

Kriterier enligt målbild tåg 2035

UA

Nettoresandet på aktuell bana ska öka



Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig



Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas



Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas)



15
Trivector Traffic

NÄL
Sjukhuset Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) behandlas i ett analys-PM.

Trollhättan – Göteborg, fyra utredningsalternativ 2035
Följande utredningsalternativ har studerats 2035:





UA1: Regiontåg stannar i Upphärad
UA2: Regiontåg stannar i Velanda och Upphärad
UA3: Regiontåg stannar i Velanda, Upphärad och Nygård
UA4: Pendeltåg förlängs och stannar i Velanda, Upphärad och Nygård

Befolkningsunderlag Trollhättan – Göteborg
Potentiella nya stationer på sträckan Trollhättan-Göteborg är:




Velanda
Upphärad
Nygård

För Upphärad används hela underlaget inom de tre cirklarna. För Velanda ingår en del av Trollhättan i den yttre cirkel, varför underlaget i 3–5 km blir missvisande. På samma sätt i ingår Lödöse
tätort i det yttre intervallet i Nygård. Relevant underlag för Nygård återfinns därför inom 3 km.

Figur 2-4

Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs södra delen av
Norge-/Vänerbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3.
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Trafikupplägg Trollhättan – Göteborg
Idag (2016) finns det 4 fjärrtåg från Oslo samt 9 snabbregiontåg från Karlstad. De 27 regiontågen
kommer från Vänersborg/Säffle.
År 2035 planeras det för 16 snabbregionaltåg mot Karlstad och att fjärrtågen har ökat från 4 till 5.
Regiontågen mellan Trollhättan och Göteborg har ökat från 27 till 31 dubbelturer. Dessutom har
det tillkommit 35 regiontåg som vänder i Trollhättan norrifrån och kommer från Uddevalla respektive Halden. Denna trafik ingår i JA.
Utredningsalternativ 1 (UA1) bygger på att turutbudet bibehålls, men 10 av de 31 dubbelturer mellan Trollhättan och Göteborg stannar i Upphärad. I UA2 stannar dessa 10 dubbelturer även i Velanda och i UA3 tillkommer dessutom Nygård.
Som ett alternativ till att stanna regiontåg på nya stationer prövas i UA4 en förlängning av pendeltågen från Älvängen till Trollhättan. Detta innebär att Upphärad, Velanda och Nygård får fler turer
(25 dt/vardag) utan att genomresande får längre restid. I förslaget får Älvängen, Bohus och Lödöse
slopade regiontågsuppehåll, vilket också innebär kortare restid med regiontåg Trollhättan – Göteborg.

Figur 2-5

Alternativa trafikupplägg mellan Trollhättan och Göteborg (UA1-UA4). De nya stationerna med tätortsfolkmängden
angiven är gulmarkerade om de är större än 500 invånare och rödmarkerade om de är mindre.

Med uppehåll i Velanda och Upphärad beräknas restiden öka från 38 minuter till 43 minuter mellan
Trollhättan och Göteborg med regiontåg. Ytterligare drygt 2 minuter kommer till vid uppehåll även
i Nygård.
Den busstrafik som berörs av utredningsalternativen är linjerna 630 Upphärad-Sjuntorp-VelandaTrollhättan18 och 425 Prässebo-Nygård-Lödöse19.

18
19

Linje 630 har ca 19 dt per vardag, färre turer lörd och sönd.
Linje 425 har ca 11 dt per vardag, färre turer lörd och sönd.

17
Trivector Traffic

Figur 2-6

Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Trollhättan-Göteborg. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har
ingen övrig betydelse för potentialen att reducera.

Linje 630 trafikerar Sjuntorp som måste ha kvar busstrafik. Linjen bedöms i UA1 kunna reduceras
på sträckan Upphärad-Sjuntorp tack vare uppehåll i Upphärad. Reduceringspotentialen blir då
samma i UA1 som i UA2 då Velanda inte ändrar några förutsättningar för linje 630. Besparingspotentialen för bedöms till -15 % för hela linje 630 i UA1 och UA2. I UA3 och UA4 med stopp i
Nygård bedöms linje 425 kunna reduceras med 50 % då halva busslinjens sträckning (Nygård –
Lödöse) ersätts med tåg.

Trafikekonomi Trollhättan – Göteborg
I Tabell 2-4 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. UA1 leder till ett lägre resande än i
JA beroende på att genomresande drabbas av restidsförlängningar. Intäkterna minskar också. Reduktionen av busstrafik ger marginellt minskade kostnader i UA1 och regionbidraget ökar med 4,8
mkr.
I UA2 och UA3 blir restiden längre för genomresande och antalet resor beräknas minska ytterligare.
Tillsammans med ökade kostnader tyngs resultatet på linjen av minskat antal resor. Sammantaget
beräknas varken UA1, UA2 eller UA3 ge någon positiv nettoeffekt för resandet och intäkterna
minskar i dessa tre alternativ.
I UA4 påverkas resultatet av många faktorer på samma gång. Genomresandet mellan Trollhättan
och Göteborg ökar då restiden minskar från 38 till 32 minuter. För nya uppehåll i Velanda, Upphärad och Nygård erhålls nya resor medan Älvängen, Lödöse och Bohus får ett minskat resande. Totalt
ger detta ett tillskott i antal resor där genomresande står för den största ökningen. Eftersom de genomresande blir fler och åker längre sträckor beräknas intäkterna öka och persontransportarbetet
likaså.
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Behov av infrastrukturåtgärder Trollhättan – Göteborg
I Målbild Tåg 2035 ökar turtätheten på sträckan, både för lokala och regionala tåg. För att möjliggöra det anges ett antal infrastrukturförbättringar i målbilden, som motsvarar jämförelsealternativet
(JA) i denna utredning:




Ytterligare vändspår i Älvängen
Plattformsförlängning till 250 meter
Hastighetshöjning till 250 km/h

Den avgörande skillnaden mellan jämförelsealternativet (JA) och utredningsalternativen är i UA13 att tio dubbelturer av regiontågen gör fler uppehåll, vilket ger förlängda restider. I UA4 förlängs
lokaltågslinjen Göteborg-Älvängen till Trollhättan vilket dels ökar antalet turer, dels ökar skillnaden i genomsnittshastighet mellan tågen.
I UA1 bedöms ingen ny infrastruktur vara nödvändig. I UA2-3 ökar risken för att långsamma tåg
behöver köras om av snabbare, åtminstone vid störningar i trafiken. I det fallet finns behov av en
station där sådan omkörning (förbigång) kan ske. I UA4 behöver både region-, regionexpress- och
fjärrtåg köra om lokaltåg. Detta skulle kunna ske vid någon av lokaltågstationerna, troligtvis Nödinge eller Nol, men en sådan lösning ger dock ca sex minuters längre restid för lokaltågen, vilket är
en betydande försämring.
För att inte förlänga restiderna behöver istället två nya parallella spår byggas på lämplig delsträcka.
En sådan sträcka bör omfatta minste tre stationer där lokaltågen gör uppehåll för att inte förlänga
restiderna. Lämplig sträcka skulle kunna vara Nödinge-Älvängen, alternativt Nol-Lödöse södra.
Nödvändig järnvägsinvestering bedöms i de olika UA vara:




UA1: ingen investering
UA2-3: nytt förbigångsspår i vardera riktningen, till exempel i Upphärad; 160-200 mkr
UA4: nytt dubbelspår ca 9 km (innebär partiellt fyrspår på delsträckan), inklusive plattformar
vid tre stationer; ca 1900 mkr

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller under spåren.
Behov och kostnad är bedömt enligt följande:





Nygård: Sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång; 55-75 mkr
Upphärad: Sidoplattformar vid huvudspår i UA1, sidoplattformar vid sidospår i UA2-UA3
då omkörningsmöjlighet måste finnas (kostnad för sidospår redovisas ovan) och planskild
övergång till plattformar; 55-75 mkr
Velanda: sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång till plattformar; 55-75 mkr
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Sammanställning resande och ekonomi Trollhättan – Göteborg
Tabell 2-4 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1-UA4 jämfört med JA

UA jämfört med JA för målår 2035

UA1

UA2

UA3

UA4

– 350

– 425

– 499

393

– 26 883

– 33 918

– 40 385

75 584

1,1

2,1

3,2

28,7

Trafikkostnader, buss:

– 1,1

– 1,1

– 2,2

– 2,2

Biljettintäkter:

– 4,8

– 6,1

– 7,3

13,6

Regionbidrag:

4,8

7,1

8,2

12,9

Neg.

Neg.

Neg.

51 %

0

160-200

160-200

Ca 1 900

55-75

110-150

110-150

165-225

RESANDE
Koll-resor (enkelresor/vardag)
Persontransportarbete (pkm/vardag)
TRAFIKEKONOMI (mkr/år)
Trafikkostnader, tåg:

Marginalkostnadstäckningsgrad
INVESTERING I INFRASTRUKTUR
Järnvägens kapacitet (mkr)
Nya stationer (mkr)

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035
I Tabell 2-4 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Trollhättan –
Göteborg. Därutöver krävs cirka 48 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik
till den nivå som ingår i Målbild Tåg 2035.
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer.
Därutöver krävs cirka 450 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik
som ingår i Målbild Tåg 2035.

Måluppfyllelse Trollhättan – Göteborg
I Tabell 2-5 är måluppfyllelsen i förhållande till Målbild tåg 2035 bedömd. UA1-UA3 klarar varken
kraven på ökat nettoresande eller kostnadseffektivitet (minst 30 % i ktg). I UA4 påverkas genomresande positivt då det är lokaltåg som förlängs till Trollhättan och regiontågen snabbas upp och
nettoeffekten på resandet bedöms bli positivt (+393 enkelresor/vardag). Intäkterna bedöms öka i
UA4 och regionbidraget ökar i samtliga alternativ.
Tabell 2-5 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035.

Kriterier enligt målbild tåg 2035

UA1

UA2

UA3

UA4

Nettoresandet på aktuell bana ska öka









Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig









Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas









Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas)
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