Datum 2020-12-22

Till Trafikverket,

synpunkterru205@trafikverket.se

Kompletterande svar på reviderat PM: Regeringsuppdrag
angående nya stambanor för höghastighetståg – underlag
inför hearingar november 2020, reviderad 2020-12-01
Västra Götalandsregionen ser inte att detta reviderade PM i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till de
västsvenska synpunkterna. Med hänvisning till ovan biläggs därför tidigare (2020-11-30) inskickat
svar kompletterat med nedanstående två kommentarer:

•

Justeringen av RU1 med ändring till terminalnära läge för station i
Landvetter flygplats är positiv - Ett centralt stationsläge i förhållande till
Landvetter flygplats terminal är en förutsättning för attraktiv trafik till och
från flygplatsen. En station utanför terminalsystemet innebär att grundsyftet
med järnvägsanslutningen, att skapa en knutpunkt som stimulerar till ökat
kollektivt resande, till stor del går förlorat.

•

RU4 saknar station i både Mölndal och Landvetter flygplats, vilket inte kan
anses tillmötesgå de regionala behov som markerats i tidigare inskickat svar
och även framfördes från västsverige vid hearing 2020-11-03.

Även denna komplettering är avstämd med den stråksamverkansgrupp som samverkar i stråket
Göteborg – Borås – Jönköping. Ingående parter förutom Västra Götalandsregionen är berörda
kommuner, Swedavia och kommunalförbund i ovan nämnda stråk.

Svar inskickat enligt nedan 2020-11-30:

”Västra Götalands synpunkter på Trafikverkets underlag
(TRV 2020/85985) inför hearing angående nya stambanor,
Västra Götalandsregionen deltog, 2020-11-03, på Trafikverkets muntliga hearing om nya stambanor
och avser med bilagd skrivelse göra förtydliganden och kompletteringar.
I underlaget inför nämnd hearing utgår Trafikverket från ett jämförelsealternativ som
återger Sverigeförhandlingens förslag för sträckan med anpassningar enligt Trafikverkets
positionspapper från den 2018-10-05, och utifrån det har tre förslag: RU1, RU2 och RU3
tagits fram. Underlaget beskriver inte regionala nyttor i relation till investering, och
konsekvenser av de prioriteringar som föreslås.
RU1: Här ingår Mölndal, extern station Landvetter flygplats och extern station i Borås, men med
koppling till centrala Borås genom ”bibana”.
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RU2: Här vrids systemet allt mer mot ändpunktsmarknaden om att knyta ihop de största städerna i
Sverige och mindre och mindre regionalt. I RU2 ingår inte varken Mölndal eller flygplatsen. Borås har
en extern station men med en koppling till befintlig centralstation.
RU3: Här finns enbart ett externt stationsläge i Borås. Ingen koppling till centrala Borås, och varken
Mölndal eller Landvetter har en station.
Då ingen redovisning över kostnadsbesparingar i relation till jämförelsealternativet redovisas, anser
inte Västra Götalandsregionen att det går att ta ställning till något av Trafikverkets förslag. Berörda
regioner och kommuner bör ges möjlighet att lämna synpunkter på ett komplett underlag innan
slutlig rapport till regeringen lämnas för att ett samråd enligt regeringsuppdraget ska kunna anses
vara genomfört.
Prioriteringar för Göteborg-Borås
Sträckan Göteborg–Borås är en del av ny stambana mellan Göteborg och Stockholm, och omfattar
cirka 7 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen
knyter Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar kommunikationerna till Landvetter
flygplats, och skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm.
VGR´s synpunkter utgår i huvudsak från följande förutsättningar:
•

En tidig byggstart – Västlänken planeras att öppna för trafik 2026 och behovet finns redan
nu.

•

En restid Göteborg – Borås på 35 minuter – centrala stationslägen avgörande om
restidskvoten ska vara tillräckligt attraktiv.

•

Genomför förstärkningsalternativet – dagens många bussar skapar trängsel redan idag och
räcker inte för framtidens hållbara resande, befintlig järnväg kan med relativt små åtgärder
komplettera och utöka kollektivtrafikresandet i stråket.

•

Ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats – restid och bekvämlighet behöver vara
bättre än alternativen.

•

Ny järnväg via Mölndal – betydande ökning av regionalt och lokalt resande, smidig
koppling till Västlänken och enklare koppling till/från Halland viktig.

•

Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm – järnvägssystemet i Sverige behöver
förstärkas och kompletteras, tre arbetsmarknadsregioner kan bli en.

Med ny stambana i kombination med förstärkningsalternativet kan kollektivtrafik-resandet i stråket
öka från dagens 7 miljoner till 19 miljoner kollektivtrafikresor per år och antalet bussar in/från
Göteborg (idag 1400 bussar dagligen) kan hållas på en acceptabel nivå i framtiden.
Tre arbetsmarknadsregioner under samhällsutveckling
Idag är Göteborg, Borås och Jönköping separata arbetsmarknadsregioner. En ny stambana mellan
Göteborg och Jönköping förenklar inte bara pendlingen mellan Borås och Göteborg, det gör även att
Ulricehamn och Jönköping integreras i arbetsmarknadsregionen. Med ny järnväg går vi från tre till en
arbetsmarknadsregion. Detta gör det enklare för företag och organisationer att attrahera rätt
kompetens och för människor att hitta och pendla till fler jobb. Det är också viktigt att öka
tillgängligheten då befolkningen i stråket bedöms öka med 35–40 procent fram till år 2050.
Längs stråket Göteborg-Borås pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den
regionala samhällsplaneringen. Tillsammans har kommuner och kommunalförbund utarbetat en
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gemensam målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och social hållbarhet i stråket. Det
råder full politisk enighet om målbilden och akademi, näringsliv, kommuner och Västra
Götalandsregionen är alla involverade i arbetet. En integrerad och utbyggd järnvägstrafik är en
förutsättning för att nå målen.
Regionala nyttor är nationella nyttor
Västra Götalandsregionen menar att stambaneprojektets lönsamhet kraftigt begränsas om de
regionala nyttorna uteblir. Trafikverket bör i sin redovisning av regerings-uppdraget peka på i vilken
utsträckning dessa samhällsnyttor förverkligas.
•

Från tre arbetsmarknadsregioner till en: Att förkorta dagens restid mellan GöteborgJönköping från dagens 2 timmar till 45 min kommer helt att rita om arbetsmarknadskartan.
På den här sträckan finns ingen järnväg idag.

•

Miljö och klimat i Västra Götaland: På sträckan Göteborg-Borås reser 100 000 människor till
97% idag på väg. Det korkar igen Göteborgs infarter och leder till stora utsläpp.
Befolkningen beräknas dessutom öka med 45% i stråket till 2050.

•

10 000 arbetstillfällen vid Landvetter flygplats: Sveriges andra största flygplats har planer på
en expansion och utvecklas till en ”airport city”. Flygplatsen som idag saknar
järnvägsanslutning är viktig för att de globala företag som finns i Västra Götaland ska kunna
fortsätta vara konkurrenskraftiga och ha närhet till kunder, marknader och kompetens.

•

Västra Götaland är en motor för svensk industri och ekonomi. Utan satsningar på
infrastrukturen mellan Västsveriges två största städer riskerar Sverige en försämrad
konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Det finns en stor risk att Trafikverkets bedömning av vad som inryms i ett kostnadstak om 205
miljarder resulterar i att höghastighetsbanor byggs och bara nyttjas till 40% av möjlig kapacitet.
Genom att inrymma regionala funktioner kan samma två spår göra stor nytta för delmarknader i
Sverige som annars måste lösas på annat sätt. Sannolikt är alternativet dyrare i längden.
Sammantaget anser Västra Götalandsregionen att utskickat PM inte ger tillräckligt underlag för att
det ska gå att utvärdera eventuella möjligheter och konsekvenser för bostadsbyggande samt övrig
regional och kommunal planering. Möjligheter till trafikering och förutsättningar för kommersiellt
lönsam trafik är inte heller något som kan kommenteras utöver de synpunkter som nämnts ovan.
Ovanstående är avstämt med den stråksamverkansgrupp som samverkar i stråket Göteborg – Borås –
Jönköping. Ingående parter förutom Västra Götalandsregionen är berörda kommuner, Swedavia och
kommunalförbund i ovan nämnda stråk.”
Västra Götaland,
Johnny Magnusson
Ordförande regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
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