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Projekt
Göteborg–Borås

Vad händer nu i projekt Göteborg–Borås?
I augusti lämnade Trafikverket förslaget till nationell plan för transportsystemet
för perioden 2018–2029 till regeringen. I förslaget finns projekt Göteborg–Borås
med som en utpekad brist. Vad det innebär för planeringen av ny järnväg
mellan Göteborg och Borås och vad som händer i projektet just nu, berättar vi
i det här informationsbladet.
Hallå där Sara Distner, projektchef – det har hänt
mycket sen sist!
– Ja, det har varit ett händelserikt år. Vi har börjat arbeta
med en ny inriktning för projektet och Trafikverket
har lämnat förslaget till nationell plan för perioden
2018–2029 till regeringen.

Vad är den nationella planen för något?
– Den nationella planen för transportsystemet är en plan
för hur vi ska ta hand om och utveckla den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar och för sjö- och luftfart.

Vad innebär det nya planförslaget för projekt
Göteborg–Borås?
– Planförslaget innebär att byggstarten för projekt
Göteborg–Borås skjuts framåt i tiden. I regeringens direktiv

Sara Distner, projektchef

fanns Göteborg–Borås inte med
bland de prioriterade projekten. Det
innebär i sin tur att Trafikverket
hade svårt att skapa det ekonomiska
utrymmet som behövdes för att starta
byggandet i närtid.
– Trafikverket har i planförslaget tagit
med projekt Göteborg–Borås som
en utpekad brist.1 Planförslaget har
nu varit ute på remiss. Remissynpunkterna har lämnats till regeringen som beslutar om den nya planen.
Om projekt Göteborg–Borås ligger
kvar som en utpekad brist, innebär
det att vi kan fortsätta planera för
den nya järnvägen. Vi kan sedan
pröva projektet i nästa revidering
av planen, som görs om fyra år.

Ny inriktning för projektet –
berätta mer!
– I våras påbörjade vi en dialog med
Västra Götalandsregionen om en ny
möjlig inriktning för utbyggnaden av
järnväg mellan Göteborg och Borås.
Den viktiga skillnaden mot tidigare
planer är att Sverigeförhandlingen2
hade i sitt arbete fokus på det långväga resandet mellan Göteborg och
Stockholm med få stationer längs
sträckan, medan den nya inriktningen
kombinerar det långväga resandet med
fokus i närtid på det regionala resandet.

Göteborg och Stockholm är utbyggd.
Vi vill hitta en lösning som bidrar till
att nå både de västsvenska och de
nationella målen, och skapa nyttor
både på kort och lång sikt.

Vilket arbete pågår i projektet nu?

– Det innebär att vi i ett första skede
bygger för snabba regionaltåg.
Samtidigt kommer vi att förbereda så
att järnvägen kan trafikeras av höghastighetståg när hela banan mellan

– Vi fortsätter arbetet med järnvägsplanen för deletappen Mölnlycke–
Bollebygd, men vi fokuserar våra
resurser på de delar där vi bedömer
att arbetet ger kunskapsunderlag för
ett omtag enligt den nya regionala inriktningen. Det innebär till exempel
att vi har pausat projekteringsarbetet
med Mölnlycke station och istället
fokuserar på arbetet med spårlinjen
från öster om Mölnlycke till Bollebygd.3 Vi planerar också vidare för
stationen på Landvetter flygplats.

1. Utpekad brist i ny nationell plan
2018–2029
Om projektet kvarstår som en
utpekad brist i den beslutade planen
innebär det att projektet inte får
byggstarta, men får finansiering för
att fortsätta planera och skaffa mer
kunskap om möjliga lösningar. Det
innebär också att projektet kommer
att prövas igen vid kommande
revideringar av den nationella planen
som sker vart fjärde år.

2. Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen är en del
av regeringskansliet och har i
uppdrag av regeringen att möjliggöra en snabb utbyggnad av nya
höghastighetsjärnvägar i Sverige.
De förhandlar med kommuner
och regioner om medfinansiering,
förskottering, bostäder och stationslägen. Sverigeförhandlingens
uppdrag avslutas vid årsskiftet
2017/2018.

Vad händer i de andra etapperna?
– Vi har utrett lokaliseringen av
sträckorna Almedal–Mölnlycke och
Bollebygd–Borås, och nästa steg är att
fatta beslut om järnvägskorridor. För
att kunna fatta det beslutet behöver
vi invänta Sverigeförhandlingens
slutrapport och en eventuell överenskommelse med Västra Götalands
regionen om medfinansiering av
regionala stationer.

När bjuder ni in till informationsmöten igen?
– När regeringen har beslutat om den
nationella planen under våren 2018
återkommer vi med en ny tidplan
för projektet. Då meddelar vi också
när vi kan bjuda in till informationsmöten igen.

3. Nuvarande nationell plan
2014–2025
I den nuvarande planen finns
sträckan Mölnlycke–Bollebygd med.
Vi arbetar utifrån den nuvarande
planen tills regeringen tar beslut
om ny plan våren 2018.
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Infrastrukturpropositionen
Infrastrukturpropositionen tas fram av regeringen en gång vart
fjärde år, och beslutas av riksdagen. Den innehåller inriktning och
ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för tolv
år framåt (den här gången för perioden 2018–2029). I infrastruktur
propositionen angav regeringen målet att nya stambanor för
höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg
respektive Malmö bättre knyts samman. Utbyggnaden ska ske i en
takt som ekonomin tillåter.

Regeringens direktiv för hur Trafikverket ska använda pengarna
Regeringen ger Trafikverket ett så kallat direktiv till åtgärdsplanering.
Det innebär att Trafikverket får i uppdrag att ta fram ett förslag till
en nationell plan för transportsystemet. I direktivet för perioden
2018–2029 angav regeringen bland annat vilka projekt som ska
prioriteras i förslaget och vad åtgärderna ska bidra till. För det
tänkta höghastighetssystemet pekade regeringen ut att sträckorna
Ostlänken mellan Järna och Linköping och sträckan Hässleholm–
Lund, ska byggstarta under planperioden.

Förslag på ny inriktning för projekt Göteborg–Borås
Den nya inriktningen handlar om att i ett första skede bygga ut
järnvägen mellan Göteborg och Borås för regional tågtrafik, men
samtidigt också förbereda så att den kan byggas ut för höghastighetstrafik när hela höghastighetsbanan mellan Göteborg och
Stockholm är utbyggd.

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet
Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell plan som har
lämnats till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den
statliga infrastrukturen på vägar och järnvägar samt för sjö- och
luftfart. I förslaget är projekt Göteborg–Borås en utpekad brist.1
Planförslaget har varit på remiss hos berörda instanser. Remissyn
punkterna lämnas till regeringen, som väntas fatta beslut om
planen under våren 2018. Läs mer om planförslaget på vår
webbplats www.trafikverket.se/nationellplan
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Korta fakta om projekt Göteborg–Borås

Datum: 2014-03-20
Kartan visar var vi planerar
den nya
järnvägen mellan Göteborg och Borås.
Vill du se mer detaljerade kartor
hittar du det på vår projektsida
www.trafikverket.se/goteborg-boras

Var: Göteborg–Borås
Vad: 6 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Västsveriges två
största städer. En del av en ny generation järnväg mellan
Stockholm och Göteborg via Jönköping.
Varför: Snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare
arbetspendling och ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats.
Kostnad: Prognos cirka 33 miljarder kronor (2015 års
prisnivå).
Byggstart: Tidigare planerad till 2020. Ny tidpunkt för
 yggstart kan ges tidigast i samband med att regeringen
b
fattar beslut om Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet. Det väntas ske under våren 2018.

Vill du veta mer?
Besök gärna vår projektsida
www.trafikverket.se/goteborg-boras
för mer information, där kan du även
anmäla dig till vårt digitala nyhetsbrev.
Du hittar oss också på
Twitter och Instagram
@goteborg_boras
@goteborg_boras

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se
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