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Förord
Södra Bohusbanan, mellan Göteborg och Uddevalla, är en enkelspårig bana som traﬁkeras med både person- och
godståg. Kapaciteten är tidvis fullt utnyttjad. Traﬁken och det regionala resandet har ökat kraftigt de senaste åren.
I regionen och lokalt bedrivs en aktiv planering för en förväntad tillväxt av befolkning och näringsliv. Järnvägstraﬁken
och kollektivtraﬁken ses som en mycket viktig del i arbetet för en långsiktig hållbar utveckling av regionen.
I denna idéstudie presenteras förslag för en framtida utveckling av Södra Bohusbanan, som utgår i från uppsatta mål
formulerade på såväl nationell, regional, som lokal nivå. Arbetet med idéstudien har skett i samverkan med en extern
referensgrupp bestående av representanter från Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västtraﬁk, Branschföreningen
tågoperatörer, Uddevalla kommun, Stenungsund kommun, Kungälv kommun och Göteborgs Stad.
Med hjälp av fyrstegsprincipen har alternativa åtgärdskombinationer och utvecklingsmöjligheter analyserats. Referensgruppen har diskuterat åtgärder som rör såväl bebyggelseplanering, lokal kollektivtraﬁkplanering som järnvägstraﬁk och stationer. En viktig utgångspunkt för idéstudiearbetet har varit att utvecklingen av järnvägssystemet och
traﬁken måste samordnas med övrig samhällsutveckling/-planering för att vara långsiktigt hållbar.

Traﬁkverket, hösten 2011
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Sammanfattning
Hur ska Södra Bohusbanan utvecklas för att möta
framtidens efterfrågan av transporter på järnväg?
Pendlingen på Södra Bohusbanan har ökat kraftigt de
senaste åren och antas ha stor potential för att öka ytterligare. I samhällena längs kusten växer befolkningen vilket ger ett ökat resandeunderlag för pendling på Södra
Bohusbanan. Befolkningsökningen förväntas fortskrida i
samtliga kommuner och befolkningstätheten bedöms bli
som störst närmast Göteborg.
I nuläget bedömer Traﬁkverket att det framtida behovet
av antalet tåglägen för godståg kommer att rymmas,
men man kommer inte att kunna tillgodose behovet av
att kunna köra gods även under tider på dygnet då banan
idag är fullt belastad.
För att tillgodose behovet av framtida transporter på
järnväg behöver kapaciteten förbättras på Södra Bohusbanan.
Åtgärdskombinationer för en framtida utveckling av
Södra Bohusbanan
I denna idéstudie presenteras således olika förslag för
en framtida utveckling av Södra Bohusbanan, som tar
sitt avstamp i uppsatta mål formulerad på såväl nationell, regional som lokala nivå. Med hjälp av fyrstegsprincipen analyseras alternativa åtgärder och möjliga
åtgärdskombinationer på kort, medellång och lång sikt.
De åtgärdskombinationer som redovisas innehåller även
åtgärder som andra samhällsaktörer än Traﬁkverket har
yttersta ansvaret för och från alla steg i fyrstegsprincipen, se exemplet nedan.

Fördjupad analys av sju alternativa traﬁkerings- och
infrastrukturkombinationer
Sju alternativa traﬁkerings- och infrastrukturkombinationer har tagits fram (på kort till medellångsikt)och
beskrivs mer i detalj. Dessa alternativ innefattar endast
sådana åtgärder som Traﬁkverket har yttersta ansvaret
för. Effekterna av framtagna alternativ har sedan analyserats och översiktligt bedömts.
Effekter
De traﬁkerings- och infrastrukturkombinationer som
föreslås syftar främst till att höja kapaciteten, utöka
turtätheten och möjliggöra nya hållplatser. Sammantaget bedöms genomförandet av föreslagna åtgärdskombinationer leda till följande positiva effekter;
• Större möjligheter för boende, arbetande, skolelever och studenter utefter Södra Bohusbanan att
använda spårbunden kollektivtraﬁk för att effektivt
och snabbt förﬂytta sig mellan olika delar av regionens kuststräcka från Uddevalla i norr till övriga
delar av västra Sverige.
• Kortare direktrestider med tåg i ﬂera resanderelationer.
• Ökat kollektivtraﬁkresande framförallt genom
generering av nya resor och nya resmönster.
• En utökad traﬁkering på Södra Bohusbanan är
samhällsekonomiskt lönsam, dvs nyttorna av den
utökade turtätheten överstiger de ökade traﬁkeringskostnaderna.
• Minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar.

Exempel på förslag på åtgärdskombinationer

Ansvar

Steg 1

Transportsnål och stationsnära bebyggelseplanering

Kommunerna, Regionen, Traﬁkverket

Tidtabellsåtgärd för halvtimmestraﬁk hela dagen Göteborg-Stenungsund

Traﬁkhuvudman, Traﬁkverket

Senarelagd skolstart

Kommunerna

Förbättrad tåg- och bussinformationen vid varje station.

Traﬁkverket tillsammans med traﬁkhuvudman

Samordnade strukturplaner på lokal och regional nivå för bebyggelse,
infrastruktur och kollektivtraﬁk, för en transportsnål bebyggelseplanering.

Kommuner, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbunden, Länsstyrelsen, Traﬁkverket

Utveckla ett lånecykelkoncept vid stationer och knutpunkter för

Kommunerna, annan aktör?

Planering för gång- och cykelbanor till och från stationer

Kommunerna

Planering för en ny godsterminal i Stenungsund

Industrin, Tågoperatören, Stenungsunds kommun,
Traﬁkverket, andra intressenter

Planering för Uddevalla och Stenungsund station

Uddevalla och Stenungsunds kommun

Steg 2

Steg
3-4

Utreda det potentiella resandeunderlaget för Brunnsbo station

Göteborgs Stad, Traﬁkhuvudman, Traﬁkverket

Skapa trygga attraktiva och strategiskt lokaliserade parkeringsmöjligheter för
cykel och bil vid bytespunkter.

Kommuner och traﬁkhuvudman

Utbyggnad av gång- och cykelbanor till och från stationer och hållplatser.

Kommunerna.

Förlänga mötesstationerna i Säve och Kode

Traﬁkverket

Ny mötesstation Ljungskile-Uddevalla för att uppnå halvtimmestraﬁk

Traﬁkhuvudman, Traﬁkverket
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Konkretisering av slutsatserna från genomförda
analyser
• Enligt analyserna av de samhällsekonomiska
effekterna så är en utökad traﬁkering på Södra
Bohusbanan lönsam, dvs nyttorna av den utökade
turtätheten överstiger de ökade traﬁkeringskostnaderna.
•

Godstågens längd som traﬁkerar Södra Bohusbanan har stor påverkan på dagens punktlighet. För
att höja kapaciteten för godstraﬁken och förbättra
dagens punktlighet och återställningsförmåga bör
därför mötesstationerna i Kode och Säve förlängas.

•

Halvtimmestraﬁk mellan Göteborg−Uddevalla
uppnås genom att bygga en ny mötesstation mellan Ljungskile−Uddevalla. Mötesstationen har en
god samhällsekonomisk lönsamhet med relativt
låga investeringskostnader.

•

Överﬂyttning av bilresor till tåg och ett minskat
bilinnehav leder till minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. Effekterna är
som störst i de alternativ som har hög turtäthet.
Byggbarheten kan dock försvåras i dessa alternativ
eftersom de innebär en större utbyggnad och påverkan på sin omgivning. Fler människor i närheten av järnvägen kan komma att bli påverkade av
buller och vibrationer vid en utökad turtäthet. Den
absolut största potentialen för att minska res− och
transportbehovet och utsläppen av luftföroreningar från transportsektorn är dock om åtgärder
för en förbättrad kollektivtraﬁk kombineras med
en medveten markanvändningsplanering.

Traﬁkverkets bedömning
Sammantaget bedömer Traﬁkverket att följande alternativ och åtgärder är lämpliga att genomföra.
På kort sikt:

• Vid en ny hållplats i Brunnsbo bör stationen byggas
med dubbelspår för att inte skapa ett förseningskänsligt system. En ny hållplats i Brunnsbo ger en
restidsförlängning med ca 1−1,5 minut i jämförelse
med idag. De beräkningsbara samhällsekonomiska
effekterna av Brunnsbo station är små eller osäkra.
Sannolikt skulle en ny station i Brunnsbo värderats
högre om effekterna av införandet av trängselskatt
och framtida markanvändning i området kunnat
inkluderats i den samhällsekonomiska modellen.
För att Brunnsbo station ska vara lönsam krävs en
medveten markanvändningsplanering väl integrerad med kollektivtraﬁkplaneringen. Vid uppehåll i
Brunnsbo ﬂyttas tågmötet, som idag sker i Olskroken, vilket tydliggör behovet av ett sammanhängande dubbelspår hela vägen från Marieholmsbron
norrut till Brunnsbo.
•

•

8

För att möjliggöra kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund krävs omfattande dubbelspårsutbyggnad.
Mellan Göteborg och Stenungsund behövs åtminstone en sträcka partiellt dubbelspår (Göteborg
Kville − Säve) och två nya mötesstationer. För
att systemet ska vara robust krävs ﬂer partiella
dubbelspår. Lokaliseringen av ytterligare dubbelspår har ej utretts tillräckligt i denna idéstudie
så att några slutsatser kan dras. Byggbarheten
på sträckan är på många platser dock begränsad
och järnvägen passerar genom ﬂera skyddsvärda
områden.

De föreslagna kapacitetshöjande åtgärderna
förbättrar inte den genomsnittliga restiden i något
av alternativen, med undantag för alternativ 7
(snabbpendel).

•

Förlängda plattformar, ca 140 meter, - ger ökad
sittplatskapacitet i kombination med nya fordon.

•

Förlängda mötesstationer i Säve och Kode för
godstraﬁken- förbättrar punktligheten och återställningsförmågan betydligt för persontraﬁken,
särskilt vid halvtimmestraﬁk .

•

Mötesstation i Grohed - möjliggör halvtimmestraﬁk för persontraﬁken Göteborg−Uddevalla och förbättrar punktligheten och återställningsförmågan.

På medellångsikt:
•

Brunnsbo station i kombination med dubbelspår
Göteborg Kville till Brunnsbo station- förbättrar
tillgängligheten till arbetsplatser på Hisingen från
Bohuslän.

På lång sikt:
•

Etappvis dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Stenungsund i beﬁntlig eller ny sträckning - medger
kvartstraﬁk för persontraﬁken Göteborg−Stenungsund.

•

Ny station på Norra Hisingen - ger nya möjligheter
till resandeutbyte.

Slutligen är det viktigt att återigen framhålla att föreslagna
infrastruktur- och traﬁkeringsåtgärder med fördel kombineras
med åtgärder som Traﬁkverket ej har yttersta ansvaret för
och från alla steg i fyrstegsprincipen.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

1.2 Syfte

Södra Bohusbanan, mellan Göteborg och Uddevalla, är
en enkelspårig bana som traﬁkeras med person− och
godståg. Kapaciteten är tidvis fullt utnyttjad. Just nu pågår upprustning av banan med bland annat utbyggnad
av fjärrblockering och nya mötesmöjligheter.

Syftet med idéstudien Södra Bohusbanan är att ta fram
ett gemensamt beslutsunderlag för hur den fortsatta
planeringen skall genomföras.

I regionen och lokalt bedrivs en aktiv planering för en
förväntad tillväxt av befolkning och näringsliv. Järnvägstraﬁken ses som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en långsiktigt hållbar utveckling av regionen. Järnvägstraﬁken förväntas bidra till utvecklingen av regionen
genom att tillgodose efterfrågan på transporter, knyta
samman regionen med välfungerande infrastruktur och
bidra till lösningar för framkomlighet och viss miljöproblematik i tätorterna längs banan och i Göteborg.
Traﬁken och det regionala resandet på Södra Bohusbanan har ökat kraftigt det senaste året, med över 40 %
(2009 i jmf med 2008), i samband med upprustningen.
Den regionala persontraﬁken och tågtraﬁken förväntas
öka ytterligare i och med en större befolkning längs banan och kusten. Närheten till Göteborg och möjligheter
till attraktivt boende längs kusten och en stark arbetsmarkandsregion är bidragande orsaker till en förväntad
befolkningsökning. Det ställer krav på transportinfrastrukturen, transportförsörjningen och bebyggelseplaneringen i stråket.

Det sker genom att:
• sammanfatta regionala och kommunala målbilder
och visioner
•

beskriva de regionala förutsättningarna i regionen

•

bedöma framtida resande och transporteftefrågan

•

med hjälp av fyrstegsprincipen analysera alternativa åtgärdsinriktningar

•

utreda effekterna av en ökad järnvägskapacitet på
Södra Bohusbanan.

Idéstudien ska vara ett underlag för beslut och diskussion. Den ska således medverka till en samverkan i den
tidiga planeringsprocessen mellan olika samhällsaktörer
och inom Traﬁkverket.
De långsiktiga förväntade effekterna av studien är att
bidra till en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt
effektiv transportförsörjning för regionen.

Betydelsen av Bohusbanan ökar också i och med
expansionen av Göteborgs hamn. All traﬁk till och från
hamnen passerar Marieholmsbron. Vid ett driftstopp
på bron ﬁnns endast ett alternativ till omledning av traﬁk
via Bohusbanan. Bohusbanan är också reservbana för
Norge/Vänerbanan.

Ljungskile station

Reginatåg i Stenungsund
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Figur 1: Uddevalla station

Foto: Gunnar Bohlin aug 2007

1.3 Avgränsning

1.4 Anknytande studier

Idéstudien är avgränsad till Södra Bohusbanans traﬁkering och infrastruktur mellan Göteborg och Uddevalla.
Södra Bohusbanan studeras i relation till övrig transportinfrastruktur och traﬁkering i stråket mellan Göteborg
och Uddevalla utifrån fyrstegsprincipen.

Följande studier har anknytning till denna idéstudie:

Idéstudien innehåller en beskrivning av mål och strategier för regionen och den regionala tågtraﬁken.
Idéstudien omfattar också en översiktlig beskrivning
av regionens förutsättningar vad gäller bla befolkning,
arbetsmarknad och bebyggelseutveckling.
Effektbeskrivningarna av åtgärder eller en förbättring av
transportsystemet och av banan inkluderar, förutom de
kommuner som påverkas direkt, även de kommuner som påverkas indirekt (läs region).
gen 2
örjnin
ortförs
transp
i
ll
ro
gens
Järnvä

• Järnvägens roll i transportförsörjningen 2, Regional persontraﬁk i Västsverige, Möjliga strategier
på längre sikt, Underlag till inriktningsplanering,
2007−06−27, Banverket.
•

Idéstudie Spår 2050, Framtida tågsystem och
bebyggelsestruktur i en långsiktig hållbar region
kring Göteborg, Diskussionsunderlag för fortsatt
regional planering, 2006−05−10, Banverket.

•

Bohusbanan, Stråkstudie Udevalla- StenugnsundGöteborg, 2007, Västtraﬁk.

•

Förstudie Nytt mötesspår, Grohed Bohusbanan,
BRVT 2003:055, 2003−10−24, Banverket.

•

Förstudie, Ny hamnbana Göteborg, BRVT
2006:02−01, 2006−03−03 bidra till en långsiktigt
hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för regionen.

•

Spårsystem Östra Hisingen - idéstudie , Banverket,
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, Mars
2005 (SWECO VBB).
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2. Metod
2.1 Metod för idéstudien
Först beskrivs de nationella, regionala samt lokala målen för idéstudieområdet.
Därefter beskrivs läget i systemet och i idéstudieområdet. Nuvarande funktion identiﬁeras för stråket och
framtida transportefterfrågan analyseras.
I nästa steg analyseras och identiﬁeras de funktioner
som krävs för att nå fram till målen och möta framtida
transportefterfrågan (funktionskrav).
Identiﬁerade funktioner kräver i sin tur åtgärder som
stöd för att funktionerna kan införas och/eller upprätthållas. Åtgärderna analyseras efter fyrstegsprincipen
och åtgärdskombinationer utformas.

Det är i synnerhet i idéskedet, där många alternativa
utvecklingsvägar fortfarande är möjliga, och där vi ännu
inte har gått in i den formella planeringsprocessen, som
vi har den största möjligheten att utnyttja fyrstegsprincipens fulla potential.
Principen bygger på ett traﬁkslagsövergripande synsätt
för att lösa identiﬁerade problem och brister. Steg för
steg analyseras och övervägs alternativa åtgärder och
lösningar som möjliggör att beﬁntlig transportinfrastruktur används på ett effektivare sätt. Först efter att
man konstaterat att åtgärder i ett tidigare steg är otillräckliga går man vidare med åtgärder enligt nästa steg. I
slutändan landar man ofta i en åtgärdskombination med
åtgärder från ﬂera olika steg.

Fyrstegsprincipen

Slutligen genomförs en samlad effektbedömning av
identiﬁerade åtgärdskombinationer och utvecklingsmöjligheter. Även ett jämförelsealternativ tas fram.

Steg 1

I ett första steg prövas åtgärder som påverkar
transportefterfrågan och val av transportsätt.

Steg 2

I ett andra steg prövas åtgärder för att utnyttja
beﬁntliga anläggningar effektivare.

2.2 Fyrstegsprincipen

Steg 3

I det tredje steget prövas begränsade utbyggnadsåtgärder. Såsom spårupprustningar, ombyggnad av
plankorsningar, kortare mötes- eller förbigångsspår,
etc.

Steg 4

I det fjärde steget prövas nyinvesteringar i form av
omfattande ombyggnader eller utbyggnad i ny
sträckning.

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som beskriver
hur ett transportsystem kan analyseras och utformas
för att möta efterfrågan med minsta möjliga omvärldspåverkan och resursförbrukning.

MÅL
Nationella
Regionala
Lokala

EFFEKTER PÅ
MÅLEN

FUNKTIONER
Läget i systemet
och hur systemet
bör fungera för att
möta målen och
transport efterfrågan

EFFEKTER PÅ
FUNKTIONER

ÅTGÄRDER
Åtgärdskombinationer
Fyrstegsprincipen
Figur 1: Processbild över metoden
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3. Övergripande mål
Göteborg- och Bohusregionen har ett strategiskt läge och en
betydande utvecklingspotential. I regionen och lokalt bedrivs
en aktiv och målmedveten långsiktig planering för en förväntad tillväxt av befolkning och näringsliv. Järnvägstraﬁken ses
som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en långsiktigt hållbar utveckling av regionen.
I detta kapitel sammanställs de lokala och regionala övergripande målen som deﬁnierats för Södra Bohusbanan liksom en
redovisning av de transportpolitiska målen på nationell nivå
som bedömts relevanta för idéstudien.

•

Utvecklad kollektivtraﬁk i stråket Göteborg−Uddevalla, med ett ﬂertal starka delcentrum

•

Bebyggelsestruktur som förstärker underlaget till
kollektivtraﬁk

•

Minskad miljöpåverkan från traﬁken

• Attraktivt boende med närhet till kust och vatten
• Tillgodose industrins och näringslivets behov av
transporter

3.1 Sammanställning
Målen för K2020 och GR:s strukturbild är ett viktigt underlag för sammanställningen av de övergripande målen.

• Västsverige ett internationellt effektivt transportnav för gods och människor
•

K2020 är ett gemensamt kollektivtraﬁkprogram för
Göteborgsregionen. Kort innebär K2020 att minst 40
procent av resorna ska ske med kollektivtraﬁk år 2025,
vilket är en fördubbling av resandet med kollektivtraﬁken.
Målsättningen ställer således krav på hur regionen
utvecklas med bebyggelse och arbetsplatser. GR har
därför tagit fram en strukturbild för utvecklingen av
regionen. Det handlar främst om att Göteborgsregionen
ska utvecklas med en stark kärna och längs tydliga stråk
med ett ﬂertal starka och attraktiva regiondelcentrum.
(Kärnan ska stärkas med ytterligare 40 000 arbetsplatser och 30 000 boende fram till 2020, vilket innebär att
stråk och regiondelcentrum ska stärkas med minst 40
000 arbetsplatser och 90 000 boende.)
Följande är en sammanställning av de övergripande
lokala och regionala mål som formulerats av olika
samhällsaktörer i stråket (kommuner, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgsregionens kommunalförbun (GR), Fyrbodal kommunalförnund, Västtraﬁk,
Vägverket, Göteborgs hamn samt traﬁkoperatörer)1.
Följande övergripande mål har deﬁnierats av samhällsaktörerna i stråket;

•

Förbättrad samordning av olika transportslag

•

Effektiv och attraktiv kollektivtraﬁk − minst 40 %
av resorna ska ske med kollektivtraﬁk (år 2025)

•

Öka möjligheterna till kollektiv arbetspendling över
region− och kommungränser

Internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv

• Välfungerande transportnoder
I ﬁgur 2 illustreras potentiella effekter av utveckling för
stråket på kort, medellång och lång sikt enligt de övergripande deﬁnierade målen.
Industrins och näringslivets transportbehov är tydligast
uttalat i Stenungsund med den petrokemiska industrin.
Det gemensamma målet är att ha en hög tillgänglighet
med goda dagspendlingsmöjligheter till arbete och högre utbildning. Näringslivet, som blir allt mer kunskaps−
och tjänsteorienterat, efterfrågar en bra kompetensförsörjning, vilket i sin tur ställer krav på kommunikationer
från allt större avstånd. Kollektivtraﬁken och bebyggelsen ska helst utvecklas i stråket för Södra Bohusbanan
för att förstärka kollektivtraﬁkunderlaget.
Transportinfrastrukturen är ett viktigt verktyg i detta arbete. Samordning av transportslag, dvs. utvecklingen av
resecenta samt godsterminaler är av stor betydelse för
att förbättra effektiviteten av transporterna. Transporter av varor och framkomligheten till Göteborgs hamn
är också mycket viktig för regionens och kommunernas
näringsliv. Järnvägstraﬁken förväntas även bidra till att
traﬁken ska minska luftföroreningarnas belastning på
miljön.

1
Vision Västra Götaland - Det goda livet (Västra Götalandsregionen), Vision Hur 2050, Det goda livet (GR), Uthållig tillväxt - Mål och strategier med fokus
på hållbar regional struktur (GR), K2020 (GR), Västtraﬁks målbild 2010 och 2020, Uddevallas , Kungälvs, Stenungsunds och Göteborgs kommuners
översiktsplaner.
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Figur 2: Illustration av potentiella effekter av utveckling för stråket på kort, medellång och lång sikt enligt de övergripande
deﬁnierade målen

13

Idéstudie Södra Bohusbanan - slutrapport 2011-12-22

3.2 Transportpolitikens mål
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet hör två jämbördiga mål, ett
funktionsmål, Tillgänglighet samt ett hänsynsmål, Säkerhet, miljö och hälsa:

Funktionsmål
Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet,
trygghet och bekvämlighet.
Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och
stärker den internationella konkurrenskraften.
Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt
mellan Sverige och andra länder.
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av
transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
Transportsystemet utformas så att det är användbart för
personer med funktionsnedsättning.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet, och vistas i traﬁkmiljöer, ökar.
Förutsättningarna för att välja kollektivtraﬁk, gång och cykel
förbättras.

Transportpolitikens funktionsmål är i hög grad fångat i
de övergripande målen som deﬁnierats för Södra Bohusbanan. Därutöver tillkommer de transportpolitiska
hänsynsmålen där de mest relevanta för Södra Bohusbanan är:
•

Minskade utsläpp av koldioxid från transportsektorn

•

Ökad energieffektivisering i transportsystemet

• Andelen använd förnybar energi ökar i transportsektorn
•

Minskade utsläpp av luftföroreningar från transportsektorn

•

Biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå

•

Minskat antal människor som utsätts för höga
ljudnivåer från transportsystemet

• Antalet omkomna och allvarligt skadade människor inom järnvägstransportområdet minskar

Hänsynsmål
Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och
antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan
2007 och 2020.
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstraﬁken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade
halveras mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av
fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsﬂotta
som är oberoende av fossila bränslen.
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås
och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska
delmål där transportsystemets utveckling är av stor
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
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•

Ökad andel kollektivtraﬁk som indirekt bidrar till
ﬂer cykelresor och promenader, vilket ökar människors fysiska aktivitet som ger en positiv påverkan på hälsan.
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4. Regionens funktion
4. 1 Allmänt
Ortsstrukturen och bebyggelsemönstret i idéstudieområdet följer järnvägsnätet (Figur 4). Undantaget är den
kustnära spridda bebyggelsen.
Befolkningen är främst koncentrerad till tätorterna
och stationsorterna. Koncentrationen av befolkningen
är som högst i Göteborgsområdet (Figur 3). Andelen
av kommunbefolkningen i stråket som bor i tätorter är
högst i Göteborg samt i Uddevalla och mellan 79−100
%. I Stenungsund och Kungälv bor ca hälften av kommuninvånarna på landsbygden eller i tätortsnära landsbygd. (Källa: Statistikdatabas för Västra Götaland).
Utbildningsutbudet är stort i länet och tillgängligheten till högre utbildning är stor (Göteborgs universitet,
Chalmers Tekniska högskola, Högskolan i Väst, Borås
högskola)

markand, vilket kan ses i de olika reserelationerna (bil,
kollektivtraﬁk och arbetsresor) mellan kommunerna.
Samtliga kommuner i stråket ingår i Göteborgs lokala
arbetsmarknad med undantag för Uddevalla, som ingår i
Trollhättans lokala arbetsmarknad.
Uddevalla, som är en inpendlingskommun är ett betydelsefullt regiondelscentrum främst för kommunerna
norr om Uddevalla. Här ﬁnns både utbildningcentra
(gymnasium och högskola) och arbetstillfällen, främst
inom utbildning, vård och omsorg.
Stenungsund och Kungälv är utpendlingskommuner
medan Uddevalla och Göteborg är inpendlingskommuner.

Näringslivet i stråket är diversiﬁerat, där Stenungsund
har många små industriföretag och Uddevalla har
många sysslesatta inom utbildning. Kungälvs arbetsmarknad är till stor del integrerad i Göteborgs arbets-

Figur 3: Invånare/km2 i Västra Götalands län 2001.
Källa: Sveriges Nationalatlas.
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inv) Källa: SCB, bearbetad statistik Traﬁkverket

16

Idéstudie Södra Bohusbanan - slutrapport 2011-12-22

!

Ström stad

Bengtsfors

Dals-Ed

Åm ål
Gullspång

!
Tanum
Melle-!
rud
Munkedal

Vänersborg

Lidköping

Orust

Trollhättan

Skara

Lilla
Edet

Alingsås

Lerum
Göteborg Partille
Härryda

Hjo

Vara

!
Falköping

Stenungsund
Kungälv

Skövde

! Håkantorp

Essunga

Ale

Öckerö

Tibro

Uddevalla
Grästorp

Tjörn

Karlsborg

Götene

Sotenäs
Lysekil

Töreboda

Mariestad

Färgelanda

Tidaholm

!
Herrljunga

Vårgårda

Befolkningsförändring i %
1999-2008

Ulriceham n
Bollebygd

Borås

7,8 - 17,5
3,0 - 7,8

Mölndal

0,6 - 3,0
Kungsbacka

-0,6 - 0,6

Tranem o

Mark

-3,0 - - 0,6

Svenljunga

-7,8 - - 3,0

Gnosjö

-17,5 - -7,8
Gislaved

Källa: SCB

!
0

12,5

25

50

Km
100

75

© Lantmäteriet GsdBV/1279

Figur 5: Befolkningsförändringen i % 1999-2008.

4.2 Befolkning och befolknings-

ORT

utveckling
I stationsorterna på sträckan Göteborg−Uddevalla bor
det totalt 69 398 personer (år 2005). Kommunerna i
stråket har en sammanlagd befolkning på ca 115 000,
exkluderat Göteborgs kommun.
Tabellen till höger redovisar befolkningen i tätorterna
längs Södra Bohusbanan. Som ett komplement till tätortsstatistiken redovisas även stationsorternas befolkning med en radie på ca 5 km runt stationerna. Detta för
att visa på ett potentiellt upptagningsområde för kollektivtraﬁk för respektive station. Det blir ett visst överlapp,
främst vad gäller Stenungsund och Stora Höga.
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Figur 6: Befolkningspyramid Göteborg

Figur 7: Befolkningspyramid Kungälv

Figur 8: Befolkningspyramid Stenungsund

Figur 9: Befolkningspyramid Uddevalla

Befolkningen i kommunerna har ökat kraftigt de senaste
åren längs kusten och i områdena runt Göteborg, se
ﬁgur 5.

lan 15−19 år (90−talisterna). Andelen unga vuxna 20−29
år är däremot låg.
Tabell 1: Befolkningsmängd 2009

Befolkningen i stråket bedöms öka i samtliga kommuner.
Koncentrationen av människor antas
bli som störst i Göteborgsområdet.
Fördelningen mellan män och kvinnor i kommunerna
är jämn, år 2009. Det är ﬂer kvinnor än män i Göteborg
(0,87% ), Uddevalla (1,06 %), Kungälv (0,21%) och Stenungsund (0,24%). I Västa Götaland som helhet råder
kvinnoöverskott på 0,29%.
Göteborgs kommun har hög andel unga vuxna mellan
25−29 år och en låg andel barn mellan 5−19 år. Uddevalla, Stenungsund och Kungälv har en högre andel barn
mellan 5−19 år och främst en hög andel ungdomar mel-
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Befolkning
2009

Kvinnor

Män

Tot

Göteborg

255 877

251 453

507 330

Kungälv

20 408

20 319

40 727

Stenungsund

12 021

11 962

23 983

Uddevalla

26 033

25 485

51 518

Andelen 60−65 åringar är hög i alla kommuner. Andelen
40−44 åringar är även hög, med undantag för Göteborg.
Uddevalla har en jämnare befolkningsstruktur än övriga
kommuner.
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4.3 Arbetsmarknad och pendling
Arbets− och bostadsmarknadens storlek beror till stor
del på möjligheterna till pendling mellan bostad och
arbete.
Västra Götalands län är indelat i sju lokala arbetsmarknader enligt SCB:s indelning, se ﬁgur 11 på nästa sida.
Lokala arbetsmarknader avgränsas utifrån statistik
om arbetspendling över kommungräns. En lokal arbetsmarknad är ett område inom vilken människor kan
bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande
resor. Om en betydanden del av en kommuns arbetspendlingsströmmar går till en annan kommun, anses
den förstnämnda kommunen ingå i den senares lokala
arbetsmarknad.
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Samtliga kommuner i stråket ingår i Göteborgs arbetsmarknad med undantag för Uddevalla, som ingår i
Trollhättans arbetsmarknad.
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Stenungsund, Kungälv och Uddevalla är utpendlingskommuner medan Göteborg är en inpendlingskommun,
se ﬁgur 10. Utpendlingens storlek kan visa på hur beroende en kommun är av externa arbetsplatser. Inpendlingen kan visa på näringslivets behov av arbetskraft.
Pendlingsbenägenhet
Om resan överskrider 50−60 minuter avtar intresset att
arbetspendla. Orter eller kommuner som minskar i befolkning har det som gemensamt att restiden begränsar
benägenheten till att dagspendla till intilliggande arbetsmarknader och till högre utbildning. (Källa: Västtraﬁk).
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Figur 10: Nettopendling 2008

Källa: SCB
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Lokala arbetsmarknader i
Västra Götaland 2008 (SCB)
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Strömstad
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Figur 11: Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland 2008
Källa: SCB
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4.4 Markanvändningsplanering
Bebyggelsestrukturen i stråket längs Södra Bohusbanan
är dels präglad av järnvägens historiska sträckning och
dels av E6.
Bebyggelseplaneringen i stråket är formad av att människor har tillgång till bil och därmed är rörliga, vilket
bidragit till en geograﬁsk spridning av boende och aktiviteter. Den ökade geograﬁska spridningen av boende,
arbete och service har skapat längre resor och i sin tur
ett ökat beroende av snabba transportmedel.
För att stödja och stärka järnvägens och kollektivtraﬁkens fortsatta utveckling och roll är följande av stor
betydelse i kommunernas markanvändnings− och
bebyggelseplanering;
•

Bebyggelse och verksamheter bör lokaliseras till
kollektivtraﬁkförsörjda lägen för att skapa underlag för kollektivtraﬁk med hög turtäthet och
kortare resvägar.

Gällande översiktsplaner
•

Översiktsplan 2002 för Uddevalla kommun, antagen 2002−11−12. En ny Översiktsplan Uddevalla
kommun (ÖP 2009) har genomförts och planen är
inför antagande i kommunfullmäktige.

•

Översiktsplan 1998 för Stenungsund kommun, antagen 1998−10−12. Stenungsund arbetar med att
ta fram en ny ÖP. Utställning har genomförts och
planen är inför antagande i kommunfullmäktige.

•

Kungälv kommunplan 2000, antagen 2001−12−03.
Det pågår ett arbete med att revidera kommunplanen och samråd pågick under februari−april 2010.

•

Översiktsplan för Göteborg, antagen
2009−05−26.

•

Fördjupad översiktsplan för Backaplan. Utställning
har genomförts och planen är inför antagande i
kommunfullmäktige.

•

Bebyggelsen ska helst vara tät i stations− och
hållplatsnära lägen.

Samtliga översiktsplaner i stråket anger att de stödjer en
utveckling av Södra Bohusbanan.

•

Lokalisering av verksamheter som är målpunkt
för många resenärer ligger med fördel inom gång−
och cykelavstånd till stationer.

•

Kommunerna bör planera för gång− och cykelbanor till och från stationer och hållplatser samt för
cykel− och bilpendelparkeringar.

Södra Bohusbanan är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Det innebär att exploatering nära järnvägen inte får påverka möjligheterna till
drift, underhåll och framtida utveckling av järnvägsanläggningen.
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Restider i minuter

5. Traﬁk och resande

Tåg/Buss/Bil
Järnväg
Större väg

5.1 Kapacitet och traﬁk

Uddevalla C/Kampenhof

Persontraﬁken drivs av Västtraﬁk i samarbete med SJ,
med elmotorvagnar typ X11, X14 och Regina tåg. Godstraﬁk utförs huvudsakligen av Green Cargo, med Rc−
eller Rm−lok.

14/20/24

Ljungskile

Tabell 2: Antal tåg per dygn (* dt-dubbelturer)

Södra
Bohusbanan

Antal tåg per dygn
Persontåg

Godståg

Summa

GöteborgStenungsund

44 (22 dt*)

7

51

StenungsundUddevalla

32 (17 dt*)

3

35

18/46/20

!
( Svenshögen

Stenungsund

Traﬁkupplägget för persontraﬁken är timmestraﬁk till
Uddevalla där ungefär vartannat tåg forsätter på Norra
Bohusbanan och till Strömstad. Därutöver har ytterligare avgångar lagts mellan Göteborg och Stenungsund
under högtraﬁk. Tillsammans bildar de halvtimmestraﬁk
under högtraﬁk mellan Göteborg och Stenungsund.
Godstraﬁken på Bohusbanan har högst framkomlighet
innan kl. 06:00 och efter 19:00, under persontraﬁkens
lågtraﬁk. Godstraﬁken körs främst på morgonen men
enligt nuvarande tidtabell går det även en tur mitt på
dagen i båda riktningar. Främst är det petrokemin i
Stenungsund som transporterar enhetsgods på banan.
På Stenungsunds bangård sker tågbildning. Dagens
tidtabell medger ett godståg i halvtimmen. Kapaciteten
för godstraﬁken på banan är således inte fullt utnyttjad.
Dock är systemet mer förseningskänsligt om godstågen
kör under persontraﬁkens högtraﬁk.

!
(

Jörlanda

19/31/24

Kode

Ytterby/Kungälvsmotet

18/15/21/16

5.2 Dagens restider
Den totala restiden mellan Göteborg− Uddevalla med
persontåg är 1 timma och 11 min. Restiden mellan Göteborg−Stenungsund är 36 min. Se tabell nedan.

Göteborgs C
0

Tabell 3: Restider med persontåg, buss och bil, september 2009

Sträcka

Person- Buss
tåg

Bil *

Uddevalla C /Kampenhof - Göteborg

01:11

01:10

01:00

Ljungskile - Göteborg

53

50

45

Stenungsund - Gbg

36

51

36

Stora Höga - Gbg

4

8

12

Km
16

©
ri Lantmäteriet Gsd BV/1279

Figur 12: Restider i minuter med persontåg, buss och bil

29

39

30

Kode stn/Kodemotet
- Göteborg

27

32

26

Ytterby stn/Kungälvsmotet - Göteborg

13

15, eller
21

21/16

* Bil−restiderna har tagits fram i Resplusguiden och Reseroboten
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I en restidsjämförelse i stråket för Södra Bohusbanan
är tåget snabbare än bussen mellan Göteborg −Ytterby, −Kode, −Stora Höga och Stenungsund. Sträckan
Göteborg−Ljungskile är snabbare med buss. Bilen är
snabbast i alla relationer med undantag för Göteborg
− Ytterby, − Kode station, där restiden skiljer sig med
endast någon minut.
I en restidsjämförelse mellan traﬁkslagen persontåg,
buss och bil och mellan stationerna, se ﬁgur, är tåget
snabbast med undantag för sträckan Göteborg−Kungälvsmotet.

Idéstudie Södra Bohusbanan - slutrapport 2011-12-22

Tabell 4: Redovisar de högsta värdena (antal fordon) på respektive sträcka.
Med Norra Göteborg avses sträckan mellan Kärra och Södra Stenungsund.
Mätningarna är utförda under 2006 av Vägverket.

5.2 Resande

VMD1 på E6 under hög
traﬁk (2006)

Totalt antal resande en vardag i stråket är:
•
•

•

med tåg ca 3 560 (år 2009),
med buss ca 12 000 (år 2007, bussresor i kommungränssnitt),
och med bil, se tabell 4 och ﬂödeskarta, ﬁgur 13.

Biltraﬁk

Antal bilresenärer2

N. Göteborg - S. Kungälv

59364

77 173

Kungälv - Kode

39244

51 017

Kode -Stora Höga

36603

47 583

Stora Höga- S. Stenungsund

33269

43 250

N. Stenungsund-Ljungskile

17462

22 700

Ljungskile-Uddevalla

19423

25 250
1

Vardagsmedeldygn
2

ÅRSMEDELDYGNTRAFIK (ÅDT)

Kommungräns

Trafikflöde 0 - 1000 fordon per dygn

Länsgräns

0-125

126-250

251-500

501-1000

Mätmetod 3

Trafikflöde > 1000 fordon per dygn

Riksgräns

Primära
Länsvägar

Övriga
Länsvägar

Mätmetod 3

Europaväg
Riksväg
Primär
Länsväg

Tätort
Avsnittsgräns

Europa- och
Riksvägar

VMD biltraﬁk*1,3

Mätpunkt

Helårspunkt Skala
1:357415

Figur 13: Årsmedeldygntraﬁk på E6
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Uddevalla C

Resandet på Bohusbanan har ökat med ca 40 % (ca 1130
resor/dag) sedan upprustningen och införandet av halvtimmestraﬁk till Stenungsund 2009 jämfört med 2008.
Antalet dubbelturer har ökat från 9 till 22 till Stenungsund och från 9 till 16 till Uddevalla. Den totala ökningen
av resande med buss och tåg i bohusstråket är ca 5 %.
Resandet med buss har minskat till följd av överﬂyttning
av resenärer till Bohuståget. Ca 300 resor per dag är
nygenererat resande i stråket, mellan 2008 och 2009.

Uddevalla ö

Ljungskile

Figur 14 och tabellen nedan visar antalet påstigande
resenärer per station (år 2005). Flest påstigande resenärer är det på Göteborg C, Ytterby station Stenungsund
station, Uddevalla Ö och Uddevalla C. Byten görs främst
på Uddevalla C, Stenungsund station, Ytterby station
och Göteborg C.

( Svenshögen

Stenungsund

Rikstraﬁken genomförde en kvalitetsunderökning i maj
2009 för hela Bohusbanan. Av undersökningen framgår
att;

( Stora Höga

• 21 % reser till och från arbetet
• 38 % reser till och från skola
• 5 % är på tjänsteresa/konferens kurs
• 31 % reser privat/fritidsresa
• 6 % har uppgett annat

Kode

Det största utbytet av arbetsresor i stråket sker mellan
Kungälv och Göteborg. Från Stenungsund är det också
många som pendlar till Göteborg. Värt att notera är att
antalet personer som pendlar mellan Uddevalla och
Stenungsund är relativt lågt för att vara grannkommuner.
Pendlingen minskar ännu mer mellan Uddevalla−Kungälv.
Sammantaget är det ca 25 000 personer som arbetspendlar mellan kommunerna i stråket. Den inomkommunala pendlingen för Kungälv, Stenungsund och
Uddevalla uppgår till ca 32 000 personer.

Ytterby

Antal påstigande
resenärer per station
år 2005
350

Tabell 5 : Antal påstigande resenärer per station år 2005

Antal påstigande resenärer per station år 2005
Station
770

Ytterby station

234

Kode station

67

Stora Höga station

61

Stenungsunds station

223

Svenshögen station

46

Ljungskile station

230

Uddevalla östra

369

Uddevalla C

221

24

50

Antal

Göteborg C

Göteborgs C

150

0
Källa: Västtraﬁk

2

Km
4
8
16
©
ri Lantmäteriet Gsd BV/1279

Figur 14 : Antal påstigande resenärer per station år 2005
Källa: Västtraﬁks resvaneundersökning
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5.3 Samverkan med andra traﬁkslag
Kollektivtraﬁk
Bohuslän har ett större resande sommartid än under
övriga året. Veckoslutsresor och helgresor är troligen
ﬂer i Bohuslän än i regionen i övrigt.
Från norra Bohuslän går expressbussar (Express
Bohuslän) mot Uddevalla och Göteborg, se ﬁgur 15 (8
linjenummer 730, 820, 840/841, 871).
Röd Express är den huvudsakliga bussförbindelsen
mellan Stenungsund och Göteborg och traﬁkeras med

kvartstraﬁk i högtraﬁk under vardagar och halvtimmastraﬁk övrig tid.
Tjörn− och Orustexpressen har direktturer till Göteborg.
Lokalbusslinjerna 355−358 på Tjörn och 336−339 på
Orust ansluter till expressbussarna vid Myggenäs alternativt Stenungsön. Linje 312 är en direkttur från Marstrand till Göteborg i högtraﬁk och linje 302 går mellan
Marstrand och Ytterby station med anslutning till Grön
Express.

Vägtraﬁk
Årsmedeldygntraﬁken på E6 mellan Göteborg och Uddevalla är hög. De största
uppmätta traﬁkﬂödena ﬁnns i de norra
delarna av Göteborg, se ﬁgur 13.

Figur 15: Västtraﬁks linjekarta
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6. Infrastruktur och banstandard
Uddevalla c

!
4 min ! Uddevalla östra

Södra Bohusbanan är en elektriﬁerad enkelspårig bana
som sträcker sig mellan Göteborg Kville–Uddevalla C
(bandel 624). Banan traﬁkeras med både persontåg och
godståg. Banans längd från Göteborg C till Uddevalla C
är ca 89 km.

Vänersborg

Uddevalla

6.1 Stationer och mötesstationer
Längs banan ﬁnns åtta hållplatser/stationer med möjlighet till resandeutbyte Ytterby, Kode, Stora höga, Stenungsund, Svenshögen, Ljungskile, Uddevalla Östra och
Uddevalla C. Mötesmöjligheter ﬁnns i Kville, Säve, Kode,
Stora höga, Stenungsund, Svenshögen, Ljungskile och
i Uddevalla C. Figur 16 visar gångtiderna för sträckan.
Samtliga stationer mellan Uddevalla och Göteborg har
anvisade platser för pendelparkering.

14 min

(!

Trollhättan

Ljungskile

Orust
7 min

Svenshögen

(!

I Uddevalla och i Stenungsund planeras det för nya resecentrum. I Uddevalla ﬁnns ett behov att samlokalisera
en knutpunkt för kollektivtraﬁken och det kan bli aktuellt
med ett nytt stationsläge. Stenungsund kommun har i
samråd med f.d. Banverket tagit fram olika förslag till utformning av nytt resecentrum. Samtliga förslag bygger
på att stationen har tre spår och att buss− och tågtraﬁken samordnas.

Lilla Edet

9 min

(!

Stenungsund

Stenungsund
8 min

rn

6.2 Godsterminaler och hamnar
Det sker omfattande transporter av enhetsgods från
petrokemin i Stenungsund till bl.a. Göteborgs hamn.
Det går en järnvägspendel om dagen till Göteborg men
huvudsakligen går inkommande och utgående gods via
lastbil. Hanteringen av gods och antalet anlöp i Stenungsunds hamnen förväntas öka. Företagen i petrokemiklustret efterfrågar förbättrad järnvägs− och farledsinfrastruktur för att säkra klustrets framtida utveckling. Idag
sker tågbildning på Stenungsunds bangård. Planer ﬁnns
därmed på att utveckla en ny omlastningsterminal.

(!

Stora höga

6 min

(!

Kode

7 min

Kungälv

(!

Uddevalla är en viktig knutpunkt med den genomgående Bohusbanan, E6:an och ändpunkt för Älvsborgsbanan och Rv 44. Uddevalla Hamn hanterar huvudsakligen
bulkprodukter, styckegods och skogsprodukter. Hamnen har spåranslutning och det går heltåg från Uddevalla
till Trollhättan för vidare transport till Göteborg eller Kil.
En av Göteborgs Hamns etablerade hamnpendlar inom
RailPortkonceptet går till Uddevalla. Det ﬁnns planer
på att utveckla en inlandsterminal för omlastnig som är
förbunden med hamnen. En möjlig lokalisering för en
dryport är i anslutning till hamnen på bangårdens västra
sida eller med stickspår på spåret som leder till hamnen.

Ale

Ytterby

5 min
Säve

5 min

Lerum

Göteborg
Göteborg-Kville

7 min

Partille

!Göteborgs C

Figur 16: Figuren visar restider i minuter, mötesstationer som blåa streck
samt hållplatser som röda prickar

26

Idéstudie Södra Bohusbanan - slutrapport 2011-12-22

6.3 Banstandard

6.4 Plankorsningar

Banan har betongslipers och är helsvetsad. Rälsslitage
förekommer på banan.

Det ﬁnns totalt 91 plankorsningar på sträckan mellan
Göteborg Kville och Uddevalla. Tjugosju plankorsningar
är helt oskyddade, 42 har bommar, 10 har ljus− och ljudsignal, och 12 plankorsningar har enkel ljussignal.

Kontaktledning och hjälpkraft
Kontaktledningssystemet tillåter hastigheter på 140
km/h. Största tillåtna hastighet på Södra Bohusbanan är
140 km/h för snabbtåg och för motorvagnar med mjuk
boggie och 130 km/h för loktåg, se ﬁgur 17. Hjälpkraft
ﬁnns på hela sträckan.
Signalsystem
Sträckan Göteborg−Stenungsund är fjärrstyrd. Under
2010 färdigställs även fjärrstyrningen på sträckan Stenungsund−Uddevalla.

Snabbtåg
Motorvagn med mjuk boggie
Godståg

Göteborg Kville

Säve

Ytterby

Kode

Stora Höga

Stenungsund

Svens Högen

Ljungskile

Uddevalla C

Figur 17: Största tillåtna hastighet på Södra Bohusbanan Källa: BIS
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6.5 Marieholmsbron
Marieholmsbron över Göta älv är Bohusbanans och
Hamnbanans förbindelse med fastlandet och således
med stambanorna ut i landet och Sävenäs rangerbangård. Marieholmsbron är enkelspårig och öppningsbar
för båttraﬁken på älven. Marieholmsbron traﬁkeras av
persontåg (Göteborg−Stenungsund/Uddevalla/Strömstad) samt av godståg till och från Göteborgs hamn.
Över Marieholmsbron följer traﬁken ett mönster med
två traﬁktoppar per dag.
Att bron är enkelspårig och att den är öppningsbar
orsakar kapacitet− och punktlighetsproblem för traﬁken i Göteborgsområdet. En broöpning under någon av
maxtimmarna kan ge en försening på 15−20 minuter och
som först kan tas igen under en lugnare timme.
Den ökade traﬁken på såväl Hamnbanan som på Bohusbanan har medfört en tilltagande belastning av bron.

Ett driftstopp eller ett haveri på Marieholmsbron skulle
kunna lamså Hamnbanan, så att godset inte kommer till
eller från hamnen. Omledning till Bohusbanan och via
Uddevalla och vidare ut i landet är möjlig men Bohusbanans kapacitet är begränsad på grund av korta mötesspår. En kapacitetsökning på Bohusbanan skulle öka
möjligheterna till omledning av godstraﬁk när störningar
uppstår på Norge−Vänerbanan eller Marieholmsbron.
Traﬁkverket genomför just nu en utredning av en ny
Marieholmsbro. Byggstart är planerad till 2013.

50
44

45

Green Cargo Drag
Green Cargo Kombi

40

Green Cargo

35
30

29

27

Mid Cargo

25
20

Tågab

19

Tåg Frakt

15
10
5

Hector Rail

TGOJ

9

8
0

2

2

2

VäsƩrafik
Green Cargo Lok

0

Figur 18: Antalet tåg per dag på Marieholmsbron uppdelat på operatörer.

28

Idéstudie Södra Bohusbanan - slutrapport 2011-12-22

7. Genomförda och planerade åtgärder
Följande är en redovisning av genomförda och planerade
åtgärder i anslutning till Södra Bohusbanan och som kan
komma att påverka förutsättningarna för utveckling av Södra
Bohusbanan.
Bohusbanan fjärrblockering
För att möta behovet av tätare och mer ﬂexibel traﬁk på
sträckan Göteborg−Uddevalla inledde Banverket 2007
arbetet med att rusta upp Bohusbanan. Bland annat
genom att utrusta banan med fjärrblockering, installera
nya signalställverk och utbyggnad av nya mötesmöjligheter vid Säve, Kode, Stora Höga och Svenshögen.
Stationsområdena på sträckan Göteborg och Stenungsund har fräschats upp och moderniserats, gångvägarna
har blivit säkrare, handikappanpassade plattformar har
byggts och nya traﬁkinformationsskyltar satts upp.
Kvarstående är fjärrblockering mellan Svenshögen och
Uddevalla. Det beräknas vara klart 2010.
Byte av signalställverk på Göteborgs C
Det beﬁntliga signalställverket är 30 år gammalt och
saknar både reservdelar och möjlighet att ta emot ﬂer
objekt.
Ett nytt signalställverk ökar kapaciteten och förbättrar
säkerheten samt minskar risken för driftstörningar och
leder till snabbare felavhjälpning.
Västsvenska infrastrukturpaketet
Västsvenska infrastrukturpaketet innehåller följande
föreslagna satsningar;
• Västlänken är en planerad järnvägstunnel med
stationer under centrala Göteborg som innebär
att pendeltågen inte behöver vända på Göteborgs
central. Därmed ökar kapaciteten på Göteborg C.
•

Satsningar på viktiga kollektivtraﬁkinvesteringar
som ligger inom kollektivtraﬁkprogrammet K2020.

•

Delﬁnansiering av ny Göta Älvbron. Göta Älvbron
är den viktigaste kollektivtraﬁkförbindelsen över
älven. Den nuvarande bron är i mycket dåligt skick
och en ny bro som ersätter den nuvarande behövs.

•

Marieholmstunneln är en planerad vägtunnel
under Göta älv i Göteborg. Marieholmstunneln är
en fortsättning på den så kallade Partihallsförbindelsen som är under utbyggnad och som ska binda
samman E20 och E45.

statliga medel och 50 procent lokal och regional ﬁnansiering . Den lokala och regionala ﬁnansieringen föreslås
bestå av trängselskatt, exploateringsintäkter och bidrag
från lokala och regionala aktörer. Statens pengar kommer främst via Vägverkets och Banverkets (Traﬁkverkets) nationella investeringsplaner 2010 – 2021.
Avreglering
Avregleringen av persontraﬁken förväntas öka efterfrågan på tåglägen mellan storstadsområdena på de
mest attraktiva tiderna. Det kan leda till en förvärrad
kapacitetssituation. I förebyggande syfte upprättar
Traﬁkverket trångsektorsplaner i de områden och under
de tider som traﬁkintensiteten är hög och där kapacitetsbegränsningar identiﬁerats. Traﬁkverket har även
ambitionen att utveckla en differentierad prissättning
(banavgifter) som ska leda till ett effektivare utnyttjande
av statens järnvägsnät, möta marknadens behov och
betalningsvilja och ge ökade möjligheter för kvalitetshöjande insatser i järnvägsnätet.
Hamnbanan - Järnvägsutredning
Traﬁkverket genomför en järnvägsutredning av kapacitetshöjande åtgärder för Hamnbanan (dubbelspår).
Marieholmsbron - Järnvägsplan
Traﬁkverket genomför en utredning av en ny Marieholmsbro. Byggstart planeras till 2013.
Resecentrum
I Uddevalla och i Stenungsund planeras för nya resecentrum, se kapitel 6.
Godsterminaler och hamnar
I Uddevalla ﬁnns planer på en Dry port och i Stenungsund ﬁnns planer på att utveckla frilastterminalen, se
även kapitel 6.

Västsvenska infrastrukturpaketet omfattar totalt 34
miljarder kronor och ﬁnansieringen består av 50 procent
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8. Framtida transportefterfrågan
8.1 Framtida persontraﬁk

8.2 Framtida godstraﬁk

Persontraﬁkökningen i samband med upprustningen
av Södra Bohusbanan har resulterat i att f.d. Banverkets
basprognos för persontraﬁk för Södra Bohusbanan till år
2020 redan har uppfyllts, se ﬁgur 19.

I f.d. Banverkets basprognos för år 2020 bedöms godstraﬁken Stenungsund−Uddevalla öka från dagens 3 till
7 tåg och Göteborg−Stenungsund från 7 till 12 tåg per
dygn (enkelturer).

Inpendlingen (arbets− och utbildningspendlingen) till
Göteborg från närliggande kommuner antas öka. Pendlingen mellan kommunerna i stråket antas också öka.
Kommunerna i stråket arbetar för att åtminstone 40 %
av samtliga resor ska ske med kollektivtraﬁk (år 2025).

I nuläget bedömer Traﬁkverket att det framtida behovet
av antalet tåglägen för godståg kommer att rymmas,
men man kommer inte att kunna tillgodose behovet av
att kunna köra gods även under tider på dygnet då banan
idag är fullt belastad.

Befolkningen har ökat kraftigt de senaste åren i samtliga
kommuner längs Södra Bohusbanan. I samhällena längs
kusten ökar också befolkningen som nyttjar Södra Bohusbanan för pendling. Befolkningsökningen förväntas
fortskrida i samtliga kommuner och koncentrationen av
människor bedöms bli som störst närmast Göteborg.

Det ﬁnns behov av godstransporter mellan Stenungsund
och Göteborg bland annat på grund av petrokemin i
Stenungsund. Traﬁkverket bedömer att godstraﬁken i
relationen Uddevalla−Göteborg efter år 2012 kan gå via
Öxnered och på den nybyggda Norge− Vänerbanan.

Antalet personer i yrkesaktiv ålder antas öka eftersom
personer födda på 1990−talet har uppnått arbetsför
ålder, trots att de stora ålderskullarna födda på 1940−talet har gått i pension. Åldersgruppen 65−84 år kommer
således att öka.
Åldersgruppen 50−55 år kommer även öka, med undantag för Göteborg. I och med att det är en högre andel
personer i pensionsåldern, kommer fritidsresandet att
öka.
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9. Södra Bohusbanans funktioner
9.1 Nuvarande övergripande funktioner
Södra Bohusbanans nuvarande funktioner ska bibehållas och/eller förbättras. Idag fyller Södra Bohusbanan
följande övergripande funktioner;

Funktioner med bäring på de deﬁnierade övergripande målen och de transportpolitiska tillgänglihetsmålen:
Funktioner på kort sikt

•

för arbetspendling mellan orterna i stråket samt
från orterna i stråket till Göteborg.

•

Punktligt järnvägssytem med god återställningsförmåga

•

Säkerställd kapacitet för godstraﬁk

•

Säkerställd kapacitet för persontraﬁk

•

för tillgängligheten till högre utbildning,

•

för fritidsresor på kvällar och helger

•

för turismen,
•

Säkerställd bärighet

•

som godstransportled för verksamheter längs
banan

•

Samordnade traﬁkslag för resenärer

•

för genomgående godstransporter

•

Samordnade traﬁkslag för gods

•

och som omledningsbana vid driftstopp på Marieholmsbron samt reservbana för Norge−Vänerbanan.

•

Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk

•

Halvtimmestraﬁk under hela dagen Göteborg−Stenungsund

•

Resandeutbyte i Brunnsbo

9.2 Funktionskrav på
Södra Bohusbanan för framtida utveckling
För att nå de övergripande målen som deﬁnierats för
Södra Bohusbanan (kapitel 4) måste Södra Bohusbanan
uppfylla ytterligare ett antal funktioner.

Funktioner på medellång sikt
•

Kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund

•

Kortare restider

Funktioner på lång sikt
Ett mål har oftast bäring på ﬂera funktioner. En funktion
kan också ha bäring på ﬂera mål tex kortare restider
med kollektivtraﬁk, vilket kan underlätta arbetspendling,
minska miljöpåverkan samt öka tillgängligheten nationellt och internationellt.

•

Resandeutbyte i Säve

•

Resandeutbyte i Jörlanda

•

Kvartstraﬁk Göteborg − Uddevalla

•

Resandeutbyte i Södra Uddevalla

•

Resandeutbyte i Kungälv

31

Idéstudie Södra Bohusbanan - slutrapport 2011-12-22

Transportpolitiska mål
Södra Bohusbanans funktion och utformning anpassas
till krav på en säker, god och hälsosam livsmiljö för alla.
Den skall:
•

Bidra till att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn.

•

Bidra till att minska utsläppen av luftföroreningar i
transportsektorn.

• Vara energieffektiv.
•

Ge begränsad ljud− och vibrationspåverkan.

•

Ge begränsad elektromagnetisk påverkan.

•

Ge begränsad barriäreffekt för djur, natur och människor.

•

Kunna hushålla med mark, vatten, energi och
andra naturresurser främjas.

• Ta hänsyn till bevarandevärden.
• Ta hänsyn till landskapsvärden.
•

Upprätthålla biologisk mångfald på landskapsnivå.

•

Bidra till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
till följd av traﬁkolyckor i systemet.

•

Minimera risken för ras och höga vattenﬂöden
längs banan.

•

Minimera utsläpp av skadliga ämnen (markföroreningar).

•

Utformas så att den ger samma möjligheter till
resande oberoende ålder.

•

Utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning.

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av besluten angående Södra Bohusbanans framtida utveckling skall medverka till ett jämställt samhälle.
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10. Analys enligt fyrstegsprincipen
10.1 Fyrstegsprincipen

•
•

Bättre traﬁkinformation till resenärer
Färre uppehåll

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som beskriver
hur ett transportsystem kan analyseras och utformas för
att möta efterfrågan med minsta möjliga omvärldspåverkan och resursförbrukning.

Steg 2 – åtgärder

Det är i synnerhet i idéskedet, där många alternativa
utvecklingsvägar fortfarande är möjliga, och där vi ännu
inte har gått in i den formella planeringsprocessen, som
vi har den största möjligheten att utnyttja fyrstegsprincipens fulla potential.

Steg 3 – åtgärder

• Trångsektorplan och kanalplan
• Tidtabellsåtgärd
• Översyn av överhastigheter
• Höjd drift− och underhållsnivå
•
•
•
•

Mellanblocksignal Säve−Göteborg Kville
Nya mötesstationer
Längre mötesspår
Planskildheter

Steg 4 - åtgärder

Principen bygger på ett traﬁkslagsövergripande synsätt
för att lösa identiﬁerade problem och brister. Steg för
steg analyseras och övervägs alternativa åtgärder och
lösningar som möjliggör att beﬁntlig transportinfrastruktur används på ett effektivare sätt. Först efter att
man konstaterat att åtgärder i ett tidigare steg är otillräckliga går man vidare med åtgärder enligt nästa steg. I
slutändan landar man ofta i en åtgärdskombination med
åtgärder från ﬂera olika steg.

Fyrstegsprincipen
Steg 1

I ett första steg prövas åtgärder som påverkar
transportefterfrågan och val av transportsätt.

Steg 2

I ett andra steg prövas åtgärder för att utnyttja
beﬁntliga anläggningar effektivare.

Steg 3

I det tredje steget prövas begränsade utbyggnadsåtgärder. Såsom spårupprustningar, ombyggnad av
plankorsningar, kortare mötes- eller förbigångsspår,
etc.

Steg 4

I det fjärde steget prövas nyinvesteringar i form av
omfattande ombyggnader eller utbyggnad i ny
sträckning.

• Partiella dubbelspår
• Automatisk tågdrift
Säkerställd kapacitet för persontraﬁken
Steg 1 – åtgärder

• Senarelagda skolstarter
• Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
• Bra fordon
• Kvalitetssäkrade tidtabeller
• Transportsnål bebyggelseplanering/Stationsnära
bebyggelseplanering
• Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur
− bostäder/verksamheter −samlokalisering av
bebyggelseområden, arbetsplatser och service.
Steg 2 – åtgärder

• Längre tåg
• Trångsektorplan och kanalplan
• Anslutande bussar
• Tidtabellsåtgärd
• Översyn av överhastigheter
• Höjd drift− och underhållsnivå
Steg 3 – åtgärder

10.2 Exempel på åtgärder enligt fyrstegsprincipen

•
•
•
•

Mellanblocksignal Säve−Göteborg Kville
Förlängda plattformar
Nya stationsuppehåll
Längre mötesspår

Steg 4 - åtgärder

I följande avsnitt redovisas exempel på åtgärder utifrån fyrstegsprincipen som har bäring på deﬁnierade
funktionskrav för Södra Bohusbanan, se sidan 31. För att
uppnå en funktion behöver åtgärder vidtas. En åtgärd
kan ha bäring på ﬂera funktioner. Se bilaga 1 för ﬂer
exempel.
Pålitligt järnvägssystem med god återställningsförmåga

• Partiella dubbelspår
• Automatisk tågdrift
Samordnade traﬁkslag för gods
Steg 1 – åtgärder

•
•
•
•

Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
Kvalitetssäkrade tidtabeller
Markanvändningsplanering för godsterminal
Samordnade varutransporter

Steg 2 – åtgärder
Steg 1 – åtgärder

•
•
•

Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
Komfortabla och bra fordon
Kvalitetssäkrade tidtabeller

• Trångsektorplan och kanalplan
Steg 3 – 4 åtgärder

•
•

Godsterminal i Stenungsund
Godsterminal i Uddevalla
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Säkerställd kapacitet för godstraﬁken
Steg 1 – åtgärder

•
•
•

Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
Kvalitetssäkrade tidtabeller
Färre uppehåll för perstontraﬁken

Steg 2 – åtgärder

• Trångsektorplan och kanalplan
• Längre tåg
• Höjd drift− och underhållsnivå
• Ökad användning av Norge-Vänerbanan
Steg 3 – åtgärder

•
•
•
•

Nya mellanblocksignaler
Nya mötesstationer
Längre mötesspår
Planskildheter

Steg 4 - åtgärder

• Nya godsterminaler
• Partiella dubbelspår
• Automatisk tågdrift
Halvtimmestraﬁk för persontraﬁken mellan Göteborg-Uddevalla
Steg 1 – åtgärder

• Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
• Kvalitetssäkrade tidtabeller
• Transportsnål bebyggelseplanering/Stationsnära
bebyggelseplanering
• Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur − samlokalisering
av bebyggelseområden, arbetsplatser och service.
− bostäder/verksamheter
Steg 2 – åtgärder

• Tidtabellsåtgärder
• Kanalplaner och trångsektorplaner
Steg 3 – 4 åtgärder

•

Ny mötesstation mellan Ljungskile−Uddevalla

Kvartstraﬁk för persontraﬁken mellan GöteborgUddevalla
Steg 1 – åtgärder

•
•

•
•
•
•

Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
Samordnade strukturplaner på lokal, regional och
nationell nivå för bebyggelse, infrastruktur och
kollektivtraﬁk
Kvalitetssäkrade tidtabeller
Transportsnål bebyggelseplanering
Stationsnära bebyggelseplanering
Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur
− bostäder/verksamheter

Steg 2 – åtgärder

• Tidtabellsåtgärder
• Kanalplaner och trångsektorplaner
Steg 3 – 4 åtgärder

•
•
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Nya mötesstationer
Dubbelspår

Resandeutbyte i Brunnsbo
Steg 1 – åtgärder

•

Samordnade strukturplaner på lokal, regional och
nationell nivå för bebyggelse, infrastruktur och
kollektivtraﬁk
• Koppling mellan tåg och bussinformation
• Stationsnära bebyggelseplanering
• Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur
− bostäder/verksamheter
Steg 2-åtgärder

• Anslutande bussar
• Tidtabellsåtgärder
• Färre uppehåll
Steg 3 – 4 åtgärder

•
•
•

Plattformar och hållplats i Brunnsbo
Dubbelspår förbi plattform i Brunnsbo
Dubbelspår till Skogome

Kortare restid Göteborg-Uddevalla
Steg 1 – åtgärder

• Alternativ färdväg Göteborg – Öxnered – Uddevalla. För resande mellan Göteborg−Uddevalla ﬁnns
en alternativ färdväg som via Öxnered och den
nya Norge− Vänerbanan. Restiden mellan mellan
Uddevalla−Göteborg via Öxnered är ca 58 minuter
när Norge− Vänerbanan är ombyggd.
• Koppling mellan tåg och bussinformation
• Stationsnära bebyggelseplanering
• Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur
− bostäder/verksamheter
Steg 2-åtgärder

• Tidtabellsåtgärder
• Färre uppehåll
• Direkttåg
• Överhastighet
Steg 3 – 4 -åtgärder

• Nya mötesstationer
• Partiella dubbelspår
• Automatisk tågdrift
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11. Alternativa traﬁkerings- & infrastrukturkombinationer
I följande kapitel redovisas alternativa kombinationer av
traﬁkerings- och infrastrukturåtgärder för Södra Bohusbanan.
Det är sådana åtgärder som Traﬁkverket (fd. Banverket) har
yttersta ansvaret för. I kapitel 13 utreds och redovisas åtgärdskombinationer som även innefattar åtgärder där andra
samhällsaktörer har ansvaret för genomförande. I bilaga 2
beskrivs och analyseras enskilda infrastrukturåtgärder för
Södra Bohusbanan.

11.1 Förutsättningar
Förutsättningar för föreslagna alternativ med åtgärdskombinationer (och som ej är beslutade, se även kap 7)
är följande;
•

Bohusbanan har fjärrblockering

•

Ny Marieholmsbro är byggd.

•

Ett dubbelspår mellan Kville−Olskroken har byggts,
vilket innebär genomgående dubbelspår mot Göteborg C för persontågen.

•

Godstraﬁken i relationen Uddevalla−Göteborg
går efter 2013 via Öxnered och på den nybyggda
Norge−Vänerbanan.

Olskroken

Figur 20: Dubbelspåret Olskroken-Kville redovisas som grön linje
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11.2 Alternativbeskrivning Kort till medellång sikt
Alternativbeskrivningarna består av olika kombinationer av åtgärder. Utgångspunkten för utformningen
av alternativen är funktionskraven som deﬁnierats för
Södra Bohusbanan (se kapitel 8). För att uppnå funktionerna behöver åtgärder vidtas. En åtgärd kan ha bäring
på ﬂera funktioner, se tabell 6 och 7. I tabell 6 redovisas
deﬁnierade funktionskrav och exempel på åtgärder. Se
även kapitel 13 för förslag på åtgärder i kombination
längs hela fyrstegsprincipens spektrum.

Tabell 6: Tabell över funktionskrav och exempel på åtgärder

Funktion

Exempel på åtgärder

Punktligt järnvägssytem med
god återställningsförmåga

Ökad hastighet
Förlänga beﬁntliga mötesstationer
Nya mötesstationer
Partiellt dubbelspår

Säkerställd kapacitet för godstraﬁk

Förlänga beﬁntliga mötesstationer
Tidtabellsåtgärd till fördel för
godstraﬁken

Säkerställd kapacitet för persontraﬁk

Förlängda plattformar

I alternativbeskrivningarna beskrivs 7 alternativ och ett
jämförelsealternativ (JA).

Samordnade traﬁkslag för
resenärer

Resecentrum

Dagens traﬁk (JA) har traﬁksimulerats, vilket visar att
godstågens längd har en stor påverkan på dagens punktlighet och återställningsförmåga.
Samtliga alternativ har därför utformats med förslag på
åtgärder som möjliggör godståg med full längd.

Samordnade traﬁkslag för gods

Samordnade terminaler

Halvtimmestraﬁk GöteborgUddevalla i högtraﬁk

Ny mötesstation LjungskileUddevalla

Halvtimmestraﬁk under hela
dagen Göteborg-Stenungsund

Tidtabellsåtgärd

Resandeutbyte i Brunnsbo

Hållplats och plattform i
Brunnsbo

Kvartstraﬁk Göteborg-Stenungsund

Partiella dubbelspår

Genomförandet av fjärrblockering och försignaleringsåtgärderna på banan har bidragit till ett mer ﬂexibelt
system till fördel för såväl godstraﬁk som persontraﬁk.
Enligt de tidtabellsanalyser som har genomförts ﬁnns
det utrymme för ett godståg i halvtimmen i en av riktningarna i alternativ 1, 2, 3 och 4.
Alternativ 1,2, 3 och 4 utgörs av olika åtgärder i kombination med halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla för
persontraﬁken. De nya mötesstationerna förutsätts ha
samtidig infart.
I alternativ 5 och 6 studeras olika åtgärder i kombination
med kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund och halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla för persontraﬁken.
Alternativ 5 och 6 bygger på att tågen i kvartstraﬁk inte
ska mötas på mer än varannan station. Detta för att
skapa ett robust järnvägssystem med marginaler för
eventuella förseningar. I alternativ 5 och 6 förutsätts
även att alla mötesstationer har samtidig infart.
Alternativ 7 är ett förslag på åtgärdskombinationer som
syftar till att korta restiden Göteborg−Uddevalla genom
att möjliggöra ett snabbare tågsystem parallellt med
beﬁntligt tågsystem.
Kvartstraﬁk kan inte förenas med godstraﬁk under
dagtid, såvida inte dubbelspår byggs hela vägen mellan
Göteborg−Stenungsund. Godstraﬁken i alternativ 5 och
6 är därför helt hänvisad till den tid på dygnet då kvartstraﬁk ej tillämpas.
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Kortare restider

Anslutande bussar

3 ev 4 nya mötesstationer
Ökad hastighet
Partiella dubbelspår

Resandeutbyte i Säve

Hållplats och plattform i Säve

Resandeutbyte i Jörlanda

Hållplats och plattform i
Jörlanda

Kvartstraﬁk Göteborg - Uddevalla

Partiella dubbelspår

Resandeutbyte i Södra Uddevalla

Hållplats och plattform i Södra
Uddevalla

Resandeutbyte i Kungälv

Stickspår eller genomgående
spår till centrala Kungälv

Analysen i samtliga alternativ har baserats på dagens
styva tidtabell, gångtider (körtider) och mötesbild. Ett
traﬁkdygn är 16 h och med högtraﬁk avses tiden mellan
06:00−09:00 och 15:00−18:30.
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Åtgärder

Alt 1
Säkerställd kapacitet för
persontrafiken
Säkerställd kapacitet för
godstrafiken

X

X

X

Halvtimmestrafik GöteborgUddevalla
Säkerställd kapacitet för
godstrafiken

Halvtimmestrafik GöteborgUddevalla
Säkerställd kapacitet för
persontrafiken
Säkerställd kapacitet för
godstrafiken

X

X

Alt 2

Alt 3

X
X

X

X

X

X

X

Halvtimmestrafik GöteborgUddevalla
Säkerställd kapacitet för
persontrafiken
Säkerställd kapacitet för
godstrafiken

X

X
X
X

X
X

Resandeutbyte i Brunnsbo
Punktligt och med god
återställningsförmåga

Alt 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

Resandeutbyte i Brunnsbo

X

X
X

Resandeutbyte i Säve

X

Resandeutbyte i Jörlanda
Ökad punktlighet och med god
återställningsförmåga

Kvartstrafik GöteborgStenungsund i högtrafik
Halvtimmestrafik GöteborgUddevalla
Säkerställd kapacitet för
persontrafiken
Säkerställd kapacitet för
godstrafiken

X

X

X

Resandeutbyte i Jörlanda
Punktligt och med god
återställningsförmåga

Alt 7

X

X

Resandeutbyte i Säve

Kvartstrafik GöteborgStenungsund i högtrafik
Halvtimmestrafik GöteborgUddevalla
Säkerställd kapacitet för
persontrafiken
Säkerställd kapacitet för
godstrafiken

X

X

X

Resandeutbyte i Brunnsbo

Alt 6

X

X

Resautbyte i Säve
Ökad punktlighet med god
återställningsförmåga

Kvartstrafik GöteborgStenungsund
Halvtimmestrafik GöteborgUddevalla
Säkerställd kapacitet för
persontrafiken
Säkerställd kapacitet för
godstrafiken

X

X

X

Resandeutbyte i Brunnsbo

Alt 5

Tabell 7: Tabell över
föreslagna åtgärder i
respektive alternativ samt
vilka åtgärder som har
bäring på uppfyllda
funktioner i alternativet.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Resandeutbyte i Brunnsbo

X

X

X

X - åtgärden ingår i alternativet
X - valbar åtgärd
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Jämförelsealternativ (JA)
I jämförelsealternativet förutsätts att det ﬁnns ett dubbelspår mellan Olskroken−Kville, dvs en ny Marieholmsbro har byggts för att klara traﬁken över Göta älv till Göteborgs hamn och på Bohusbanan. Genomförandet av
fjärrblockeringen och nya mötesmöjligheter är till nytta
för såväl godstraﬁken som persontraﬁken. Genomförandet ger en förkortad restid mellan Göteborg−Uddevalla
med 2 min. Restiden är 1:09 mellan Göteborg−Uddevalla i JA.

(
!

Uddevalla C

!
Uddevalla Ö

!

(
!
(
!

! Ljungskile

I övrigt omfattar jämförelsealternativet den infrastruktur
och den traﬁk som ﬁnns idag. Dubbelspåret Olskroken−
Kville innebär att tågmötet som idag sker i Olskroken
förﬂyttas till någonstans på sträckan mellan Olskroken−
Kville.

17(1)

! Svenshögen

! Stenungsund

! Stora Höga

JA
! Kode

22(2)
! Ytterby

! Säve

le

il
Kv
!

Göteborg C

!
Skala 1:300 000

!
!

!
x(x)
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(
!

Alternativ 1
Alternativ 1 innebär plattformsförlängningar från 125
meter idag till ca 250 meter på samtliga stationer längs
sträckan. Vid en förlängning av plattformarna behöver
även stationernas bangårdar byggas om. Om man inte
vill förlänga plattformarna på samtliga stationer kan en
variant vara att endast plattformarna i Stenungsund och
Ljungskile förlängs. Plattformsförlängningarna möjliggör
längre persontåg och därmed ökar sittplatskapaciteten.

(
!

Uddevalla C

!
Uddevalla Ö

Det betyder också att systemet anpassas till Västlänken,
vilket möjliggör trippelkopplade regiontåg. Dagens Reginatåg har 294 sittplatser och en trippelkoppling innebär
således 882 sittplatser per tåg (720 sittplatser om nya
pendeltåg körs på sträckan). Vid en trippelkoppling av
nya regiontåg ökar den maximala sittplatskapaciteten
med ca 140 % per dygn mellan Göteborg−Stenungsund i
jämförelse med JA.

!

(
!
(
!

! Ljungskile

17(1)

! Svenshögen

Dagens godstraﬁkkapacitet är säkerställd i alternativet.
Det ﬁnns utrymme för ett godståg i halvtimmen i endera
riktningen. Det ﬁnns även möjlighet till ökad kapacitet
för godstraﬁken med långa godståg. Det sker genom att ! Stenungsund
förlänga beﬁntliga mötesstationer där persontraﬁken
inte möts, dvs i Kode och i Säve. Förutom att förlänga
dessa mötesstationer ﬁnns det behov av en mellan! Stora Höga
blocksignal på sträckan Säve−Göteborg Kville.
Åtgärder
• Plattformsförlängning på samtliga beﬁntliga stationer (inkl. bangårdsombyggnad)
• Förlängd mötesstation i Kode
• Förlängd mötesstation i Säve
• Mellanblocksignal

(
!

! Kode

Uppfyllda funktioner
22(2)
• Säkerställd kapacitet för persontraﬁken (sittplatskapaciteten)
• Säkerställd kapacitet för godstraﬁk

Förlängda
plattformar
ca 250 meter

Förlängd
mötesstation

Alt 1

! Ytterby

Förlängd
mötesstation

! Säve

le

il
Kv
!

Göteborg C

!
Skala 1:300 000

!
!

!
x(x)

Station med resandeutbyte/mötesstation
Mötesstation
Stora stationer
Dubbelturer/dygn (tåg/h i högtraﬁk)

0

5

10 Kilometer
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Alternativ 2
Alternativ 2 innebär halvtimmestraﬁk Stenungsund −
Uddevalla och halvtimmestraﬁk hela dagen Göteborg
– Stenungsund. Halvtimmestraﬁk hela dagen kommer
troligen att ge ett ökat resande på kvällar och helger.

(
!

Uddevalla C

!
Uddevalla Ö

!

(
!

(
!

(
!
!

För att klara halvtimmestraﬁk mellan Göteborg−Uddevalla krävs en ny mötesstation på sträckan. Mötesstationen lokaliseras till Grohed mellan Ljungskile−Uddevalla,
som är den dimensionerande sträckan mellan Göteborg−
Uddevalla. Det ﬁnns en genomförd förstudie för ett nytt
mötesstation i Grohed.

Ny mötesstation Ljungskile-Uddevalla

! Ljungskile

22(2)

Dagens godstraﬁkkapacitet är säkerställd i alternativet.
Det ﬁnns även möjlighet till ökad kapacitet för godstraﬁken med långa godståg.
! Svenshögen

För att öka sittplatskapaciteten kan samtliga plattformar
förlängas på sträckan, se alternativ 1 för beskrivning.
Åtgärder
• Ny mötesstation Ljungskile−Uddevalla
• Valbart: Plattformsförlängningar

! Stenungsund

Uppfyllda funktioner
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Stenungsund hela
dagen Säkerställd kapacitet för persontraﬁk
• Säkerställd kapacitet för godstraﬁk
• Punktligt och med god
återställningsförmåga
Alternativ 3
Alternativ 3 innebär halvtimmestraﬁk Stenungsund
− Uddevalla , halvtimmestraﬁk hela dagen Göteborg
– Stenungsund samt resandeutbyte i Brunnsbo. Halvtimmestraﬁk hela dagen kommer troligen att ge ett ökat
resande på kvällar och helger.

! Stora Höga

! Kode

Förlängd
mötesstation

Alt 2

32(2)
! Ytterby

Förlängd
mötesstation

! Säve

le

il
Kv
!

Göteborg C

!
Skala 1:300 000

!
!

!
x(x)
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Station med resandeutbyte/mötesstation
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Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla skapas genom en ny mötesstation i Grohed, se även alternativ 2.
Sittplatskapaciteten kan öka i alternativet genom att
förlänga plattformarna på samtliga stationer.
Dubbelspåret som sträcker sig förbi plattformen
i Brunnsbo är en åtgärd för att skapa möjlighet till
tågmöten hela vägen från Olskroken till Brunnsbo utan
att behöva stanna. Systemet blir då mindre känsligt för
förseningar och får bättre återställningsförmåga.

(
!

Uddevalla C

!
Uddevalla Ö

För Backaplan kan ett stationsområde utvecklas och
ett underlag för ökad kollektivtraﬁk skapas genom
boende och verksamheter. En station vid Brunnsbo ingår
även i K2020:s målbild. Resandeutbyte i Brunnsbo ger
möjlighet för resenärer från Bohuslän att byta och göra
omstigning på Hisingen där många arbetsplatser ﬁnns.

!

(
!

(
!

(
!
!

Ny mötesstation Ljungskile-Uddevalla

! Ljungskile

22(2)

! Svenshögen
Dagens godstraﬁkkapacitet är säkerställd i alternativet. Det ﬁnns även möjligheter att öka kapaciteten för
godstraﬁken genom att förlänga mötesstationerna i
Kode och Säve, se alternativ 1 för beskrivning. Alternativt byggs en ny mötesstation mellan Stora Höga− Kode
samt mellan Kode−Ytterby. Det krävs även ett förlängt ! Stenungsund
mötesspår i Säve samt en mellanblocksignal på sträckan
Säve−Göteborg Kville. Det är en förberedande åtgärd
för kvartstraﬁk. Mötesstationerna kan även användas
! Stora Höga
vid förseningar i persontraﬁken. Åtgärderna innebär att
transporttiden för godstraﬁken förlängs med ca 11 min.

Återställningsförmågan i systemet försämras väsentligt
om godstågen kör under persontraﬁkens halvtimmestraﬁk.
Åtgärder
• Ny mötesstation Ljungskile−Uddevalla
• Dubbelspår förbi plattform i Brunnsbo
32(2)
• Plattformar och hållplats i Brunnsbo
• Förlängd mötesstation i Kode
• Förlängd mötesstation i Säve
• Valbart: Plattformsförlängningar.
• Valbart: Nya mötesstationer, förlängt mötesspår,
mellanblocksignal.

! Kode

Förlängd
mötesstation

Alt 3

! Ytterby

! Säve

Förlängd
mötesstation

Uppfyllda funktioner
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Stenungsund hela
dagen
le
vil Dubbelspår Kville-Brunnsbo
K
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk
Brunnsbo !
!
• Säkerställd kapacitet för godstraﬁk
!
• Resandeutbyte i Brunnsbo
Göteborg C
• Punktligt och med
Skala 1:300 000
god återställningsförmåga
!
!

!
x(x)

Station med resandeutbyte/mötesstation
Mötesstation
Stora stationer
Dubbelturer/dygn (tåg/h i högtraﬁk)
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Alternativ 4
Alternativ 4 innebär i resandeutbyte i Brunnsbo. Det
partiella dubbelspåret Göteborg Säve − Skogome syftar
till att öka punktligheten och återställningsförmågan i
jämförelse med alternativ 3. Det är även en åtgärd för
att möjliggöra resandeutbyte i Säve. Ett uppehåll i Säve
förändrar mötesbilden utifrån dagens tidtabell och det
behövs en ny mötesmöjlighet mellan Brunnsbo och Säve
för att systemet ska vara punktligt och robust.

Uddevalla Ö

!
!

!
x(x)

42

Ny mötesstation Ljungskile-Uddev

! Ljungskile

! Svenshögen

! Stenungsund

! Stora Höga

! Kode

Förlängd
mötesstation

Alt 4

! Ytterby

Förlängd
mötesstation

! Säve

Uppfyllda funktioner
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Stenungsund hela
dagen
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk
• Säkerställd kapacitet för godstraﬁk
• Resandeutbyte i Brunnsbo
• Ökad punktlighet med god återställningsförmåga
• Valbart: Resandeutbyte i
Säve

(
!

!

För beskrivning av ett utvecklat stationsområde i
Brunnsbo, se alternativ 3. I detta alternativ (4) ﬁnns även
möjligheter att utveckla bostadsbyggande i Säve.

Åtgärder
• Förlängd mötesstation i Kode
• Förlängd mötesstation i Säve
• Dubbelspår Kville − i höjd med Skogome
• Plattformar och hållplats i Brunnsbo
• Ny mötesstation Ljungskile−Uddevalla
• Valbart: Plattformar och hållplats i Säve
• Valbart: Plattformsförlängningar
• Valbart: Nya mötesstationer, förlängt mötesspår,
mellanblocksignal

!
(
!

Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla skapas genom en ny mötesstation i Grohed, se även alternativ 2.
Halvtimmestraﬁk under hela dagen mellan Göteborg−
Stenungsund kommer vara än mer aktuellt med ﬂer
påstigande resenärer närmare Göteborg.

Dagens godstraﬁkkapacitet är säkerställd i alternativet.
Det ﬁnns även möjligheter att öka kapaciteten för godstraﬁken genom att förlänga mötesstationerna i Kode och
Säve, se alternativ 1 för beskrivning. Alternativt byggs
en ny mötesstation mellan Stora Höga− Kode samt mellan Kode−Ytterby, ett förlängt mötesspår i Säve samt en
mellanblocksignal på sträckan Säve−Göteborg Kville, se
alternativ 3. Återställningsförmågan i systemet försämras väsentligt om godstågen kör under persontraﬁkens
halvtimmestraﬁk.

(
!

Uddevalla C

!

Dubbelspår Kville - i höjd med Skogome

le

!!

Göteborg C

il
Kv

!

Station med resandeutbyte/mötesstation
Mötesstation
Stora stationer
Dubbelturer/dygn (tåg/h i högtraﬁk)

Skala 1:300 000
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(
!

valla

Alternativ 5
(
!
Alternativ 5 innebär kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund
Uddevalla C
!
och halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk.
!
(
!
(
!
Uddevalla Ö
I alternativ 5 möjliggörs resandeutbyte i Brunnsbo. Ett
(
!
partiellt dubbelspår anläggs som sträcker sig till Säve.
Dubbelspåret är en åtgärd för att skapa möjlighet till
! Ny mötesstation Ljungskile-Uddevalla
tågmöten hela vägen från Olskroken till Säve utan att
behöva stanna. Systemet blir då mindre känsligt för
förseningar och får bättre återställningsförmåga. Dubbelspåret möjliggör även även resandeutbyte i Säve.
! Ljungskile

Två nya mötesstationer mellan Ytterby och Stenungsund krävs för att skapa ett system med redundans. De
nya mötesstationerna möjliggör även ökad kapacitet
för godstraﬁken i kombination med att mötesspåret i
Säve förlängs samt att en mellanblocksignal byggs på
sträckan Säve−Göteborg.
Åtgärderna innebär att transporttiden för godstraﬁken förlängs med ca 11 min. Återställningsförmågan i
systemet försämras väsentligt om godstågen kör under
persontraﬁkens högtraﬁk.
Åtgärder
• DubbelspårKville−Säve
• Plattformar och hållplats i Brunnsbo
• Ny mötesstation Ljungskile−Uddevalla
• Ny mötesstation Ytterby−Kode
• Ny mötesstation Kode−Stora höga
• Förlängt mötesspår i Säve
• Mellanblocksignal Säve−Göteborg
• Valbart: Plattformar och hållplats i Säve
• Valbart: Plattformsförlängningar

22(2)

! Svenshögen

! Stenungsund

! Stora Höga

Ny mötesstation Kode-Stora höga

!

Alt 5
! Kode
!

Uppfyllda funktioner
• Kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund i högtraﬁk
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Stenungsund hela 44(4)
dagen
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk
• Säkerställd kapacitet för godstraﬁk
• Resandeutbyte i Brunnsbo
• Punktligt och med god återställningsförmåga
• Valbart: Resandeutbyte i Säve

Ny mötesstation Ytterby-Kode

! Ytterby

! Säve

Dubbelspår Kville-Säve

le

Brunnsbo !
Göteborg C

il
Kv
!

!
Skala 1:300 000

!
!

!
x(x)

Station med resandeutbyte/mötesstation
Mötesstation
Stora stationer
Dubbelturer/dygn (tåg/h i högtraﬁk)
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Alternativ 6
Alternativ 6 uppfyller samma funktioner som alt 5. Skillnaden mellan dessa alternativ är dubbelspåret mellan
Kode−Stora Höga. Dubbelspåret Kode−Stora Höga ger
ökad punktlighet och ett system med god återställningsförmåga. Dubbelspåret möjliggör även resandeutbyte i
Jörlanda. För att ha tillräcklig redundans krävs även en
ny mötesstation mellan Ytterby och Kode. De nya mötesstationerna möjliggör ökad kapacitet för godstraﬁken
i kombination med att mötesspåret i Säve förlängs samt
att en mellanblocksignal byggs på sträckan Säve−Göteborg, se alternativ 5 för beskrivning.

(
!

Uddevalla C

!
Uddevalla Ö

!

(
!
(
!
!

Ny mötesstation Ljungskile-Uddeva

! Ljungskile

22(2)

Åtgärder
• Dubbelspår förbi plattform i Säve
• Plattformar och hållplats i Brunnsbo
• Förlängt mötesspår i Säve
• Mellanblocksignal Säve−Göteborg
• Ny mötesstation Ytterby−Kode
• Dubbelspår Kode−Stora Höga
• Ny mötesstation Ljungskile−Uddevalla
• Höjd hastighet Ytterby−Stora höga
• Valbart: Plattformar och hållplats i Säve
• Valbart: Plattformar och hållplats i Jörlanda
• Valbart: Plattformsförlängningar

! Svenshögen

! Stenungsund

! Stora Höga

Uppfyllda funktioner
• Kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk
• Resandeutbyte i Brunnsbo
• Ökad punktlighet med god återställningsförmåga
• Valbart: Resandeutbyte i Säve
• Valbart: Resandeutbyte Jörlanda
• Valbart: Plattformsförlängningar

! Jörlanda

Dubbelspår Kode-Stora Höga

Alt 6
! Kode
!

Ny mötesstation Ytterby-Kode

44(4)
! Ytterby

! Säve

Dubbelspår Kville - Säve

le

Brunnsbo !
!
Göteborg C

il
Kv

!
Skala 1:300 000

!
!

!
x(x)

44

Station med resandeutbyte/mötesstation
Mötesstation
Stora stationer
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0

5

10 Kilometer

±

Idéstudie Södra Bohusbanan - slutrapport 2011-12-22

(
!

alla

Alternativ 7
Alternativ 7 innebär en snabbpendel mellan Göteborg−
Uddevalla. Övrig traﬁk är beﬁntlig pendeltågtraﬁk och
halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla.

(
!

Uddevalla C

!
Uddevalla Ö

!

(
!

(
!

(
!

Snabbpendeln har endast uppehåll i Stenungsund
och Ljungskile. Restiden blir då ca 62 minuter Göteborg−Uddevalla. Övrig pendeltågtraﬁk har uppehåll på
samtliga beﬁntliga stationer samt ett resandeutbyte i
Brunnsbo.

!

Möten med snabbpendeln inträffar i Stenungsund,
Ljungskile, Brunnsbo och mellan Ytterby och Kode. Mötet i Brunnsbo är ﬂygande och ett dubbelspår krävs som
sträcker sig en bit norr om Brunnsbo. Mellan Ytterby och
Kode behövs också ett dubbelspår på hela sträckan.

44(4)

Ny mötesstation Ljungskile-Uddevalla

!
! Ljungskile

! Svenshögen
När snabba och långsamma tåg blandas är risken stor
att ﬂera traﬁktekniska egenskaper försämras. Kapaciteten sjunker och förseningarna ökar. Alternativet bör utredas mer detaljerat och traﬁksimuleras för att klargöra
hur punktligheten och återställningsförmågan påverkas
Snabbpendel med uppehåll i;
av kombinationen av ett snabbt och ett långsamt system! Stenungsund
Uddevalla
för persontraﬁken.
Ljungskile
Stenungsund
Godstraﬁken i alternativet är helt hänvisad till den tid på
! Stora Höga
Göteborg C
dygnet då kvartstraﬁk ej tillämpats.

Alt 7

Detta alternativ kan med fördel kombineras med förlängda plattformar endast vid de stationer där snabbpendeln gör uppehåll.
Åtgärder
• Dubbelspår Kville−i höjd med Skogome
• Dubbelspår Ytterby−Kode
• Plattformar och hållplats i Brunnsbo
• Ny mötesstation Ljungskile−Uddevalla

Och beﬁntlig pendeltågtraﬁk med uppehåll
på samtliga stationer

! Kode

Dubbelspår Ytterby-Kode

44(4)
! Ytterby

Uppfyllda funktioner
• Kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund i högtraﬁk
• Kvartstraﬁk Göteborg−Uddevalla i högtraﬁk
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11.3 Lång sikt

11.4 Avförda åtgärder

Fler nya stationer anläggs längs banan, t.ex. i Södra
Uddevalla samt i centrala Kungälv. Dubbelspår byggs
på hela sträckan, vilket bla möjliggör 15 −minuterstraﬁk
Göteborg−Uddevalla. Det innebär även ökad kapacitet
för godstraﬁk.

Åtgärd för resandeutbyte i Brunnsbo - hållplats vid
beﬁntlig bana (enkelspår)
Plattform och hållplats anläggs utan att en ny mötesstation byggs. Ett uppehåll i Brunnsbo vid enkelspårig bana
skapar ett förseningskänsligt system. Förseningar sprids
mycket lätt mellan tågen vid stopp utan mötesmöjlighet.
Platser där tåg stannar för resandeutbyte ska medge
möte. Ett stopp i Brunnsbo ger en restidsförlängning
med 2 minuter. Alternativet avförs med anledning av att
ett allt för förseningskänsligt system skapas.

För en järnvägsanslutning till nytt stationsläge i centrala
Kungälv krävs en ny dragning av Bohusbanan. Järnvägsanslutning till nytt stationsläge kan skapas antingen
genom att ny spåranslutning byggs från nuvarande
Bohusbanan i Ytterby eller från punkt på Hisingen söder
om Säve station. För anslutning någonstans söder om
Säve krävs en ny järnvägsförbindelse över/under Nordre
älv och troligen parallellt med motorvägsbron, se ﬁgur
21.
Spåranslutningen kan dras antingen som ett genomgående spår eller som ett stickspår till Kungälv.
I denna studie utreds inte de olika alternativen för
anslutning till Södra Bohusbanan och inte heller ett nytt
spårsystem för östra Hisingen som kopplar de centrala
delarna av Kungälv till östra Hisingen.
För vidare läsning se rapporten Spårsystem Östra
Hisingen - idéstudie (Banverket, Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, Mars 2005 SWECO VBB) samt
Idéstudie Spår 2050, Framtida tågsystem och bebyggelsestruktur i en långsiktig hållbar region kring Göteborg,
(Diskussionsunderlag för fortsatt regional planering,
2006-05-10, Banverket).
På lång sikt är Västlänken färdigställd. Västlänken är
en tågtunnel under centrala Göteborg som ger två nya
stationer och binder samman pendeltågstraﬁken till genomgående linjer. Persontågen på Bohusbanan är tänkt
att ledas genom Västlänken. Exakt traﬁkupplägg på de
olika linjerna till och genom Göteborg C är ej fastställt.
Tågen från Stenungsund planeras att gå till Mölndal och
de från Uddevalla till Borås.
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Åtgärd för halvtimmestraﬁk Göteborg-Uddevalla - Ny
mötesstationen söder om Kode
En ny mötesstation anläggs söder om Kode för att uppnå
funktionen halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla.
Mötesstationen utformas till 1000 meter för att rymma
full längd godståg.
En mötesstation söder om Kode skulle förändra mötesbilden för hela banan. Tågen måste stanna vilket skulle
förlänga restiden. Den dimensionerade sträckan på
Södra Bohusbanan är mellan Ljungskile−Uddevalla. Mötesstationen bör därför lokaliseras hit. Ny mötesstation
söder om Kode avförs därför.
Åtgärd för kvartstraﬁk Göteborg-Stenungsund - Dubbelspår förbi plattform i Brunnsbo och tre nya mötesstationer.
Dubbelspåret sträcker sig från Göteborg Kville förbi
plattformen i Brunnsbo. Tre nya mötesstationer krävs
för kvartstraﬁk. Mötesstationernas ungefärlig lokalisering är mitt på sträckan mellan Brunnsbo−Säve, Ytterby−
Kode och Kode−Stora höga.
Kvartstraﬁk på enkelspårig bana skulle skapa ett mycket
förseningskänsligt system. Återställningsförmågan
och punktligheten försämras kraftigt i jämförelse med
JA och nuvarande traﬁksystem. Alternativet avförs på
grund av systemets känslighet för försening.
Åtgärd för resandeutbyte i Säve - hållplats vid beﬁntlig mötesstation och utan andra åtgärder
Ett uppehåll i Säve medför att tågmötet mellan Göteborg
Kville−Olskroken ﬂyttas till sträckan mellan Göteborg
Kville−Skogome. För att klara ett uppehåll i Säve behövs
därför antingen en ny mötesstation eller ett partiellt
dubbelspår mellan Göteborg Kville−Skogome.
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Enligt samrådshandlingen

Utredning järnväg för ÖP Kungälv 2010
Järnvägsreservat S Bohusbanan
Enligt Översiktsplan för Göteborg 2009

1:50 000
Figur 21: Järnvägsreservat/utredning järnväg på östra Hisingen och till Kungälv i Översiktsplan i Göteborg och Kungälv
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12. Effekter
I följande kapitel beskrivs och analyseras effekterna av alternativ 1-7. Se även bilaga 2 för analys av enskilda infrastrukturåtgärder. I slutet av kapitlet presenteras en samlad effektbeskrivning med tillhörande effektbedömningsmatris.

I alternativ 5-7 ökar turtätheten ytterligare. Antalet
dubbelturer ökar från 22 till 44, då kvartstraﬁk införs i
högtraﬁk mellan Göteborg−Stenungsund. Antalet dubbelturer mellan Göteborg−Uddevalla, i alternativ 5−6, är
22 (detsamma som i alternativ 2−4).

12.1 Tillgänglighet och regional utveckling
Föreslagna infrastruktur− och traﬁkeringsåtgärder leder
till en förstärkt integrering av två lokala arbetsmarknader, Göteborg och Uddevalla/Trollhättan. Ökad turtäthet och nya stationer ger boende, arbetande och studenter utefter Bohusbanan större möjligheter att använda
spårbunden kollektivtraﬁk för att effektivt och snabbt
förﬂytta sig mellan olika delar av regionens kuststräcka
från Uddevalla i norr till övriga delar av västra Sverige.
Vid en utbyggnad av Södra Bohusbanan utformas systemet så att det är användbart och tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning.

Alternativ 7 innebär kvartstraﬁk Göteborg−Uddevalla,
antalet dubbelturer ökar från 17 till 44. Det uppnås
genom att två tågsystem körs parallellt, dagens pendeltågtraﬁk samt därutöver en snabbpendel mellan
Göteborg−Uddevalla
Resandeutbyte
Alternativ 1 och 2 innebär ingen ökad tillgänglighet till
tågsystemet i form av nya pendeltågstationer.
Alternativ 3,4,5, 6 och 7 ger ökad tillgänglighet till tågsystemet i form av nya pendeltågsstationer. Samtliga
alternativ innebär ny pendeltågstation i Brunnsbo.

Resande från Uddevalla, Kungälv och Stenungsund
kommer att få en betydligt förbättrad tillgänglighet till
Hisingen där det idag ﬁnns ca
66 000 arbetsplatser. Kring Brunnsbo och Backaplan
pågår och planeras en utbyggnad av stadskärnan med
bostäder, handel och arbetsplatser. Genom att kommunikationsstråket byggs ut och förstärks kan Brunnsbo,
men även Säve, utvecklas till mer levande stadsdelar.

I alternativ 4, 5 och 6 ﬁnns möjligheter till en ny pendeltågstation i Säve och i alternativ 6 ﬁnns möjligheter till ett
uppehåll i Jörlanda.
Brunnsbo ger möjlighet för resenärer från Bohuslän
att byta och göra omstigning på Hisingen där många
arbetsplatser ﬁnns. Det leder till kortare direktrestider
med tåg i ﬂera resanderelationer. För Backaplan kan
ett stationsområde utvecklas och ett underlag för ökad
kollektivtraﬁk skapas genom boende och främst verksamheter. En station vid Brunnsbo ingår även i K2020:s
målbild. En station i Brunnsbo förutsätter kopplingar till
annan kollektivtraﬁk samt utbyggnad av cykelvägar och
cykelparkeringar.

Turtäthet
Föreslagna åtgärder för ökad turtäthet bidrar till en god
tillgänglighet med pendeltåg till regionalt viktiga målpunkter för invånarna (såsom arbetsplatser, bostäder,
högre utbildning, service, osv.)
Tillgängligheten (turtätheten) ökar i alla alternativ med
undantag för alternativ 1, se tabell 8.

Enligt Göteborgs stadsbyggnadskontor planeras för
närvarande ingen ny bebyggelse i Säve. I Göteborg är
planeringsinriktningen att förtäta och bygga nytt i kollektivtraﬁkstarka områden och stråk. Stadsbyggnadskontoret bedömer f n att ett tågstopp i Säve inte är ett
tillräckligt tillskott för att exploatera Säve ytterligare.

I alternativ 2-4 förbättras tillgängligheten till Stenungsund i jämförelse med JA. Antalet dubbelturer ökar från
22−32, då halvtimmestraﬁk Göteborg−Stenungsund
införs under hela dagen. Det innebär möjligheter till ett
ﬂexibelt resande under hela dagen. Föreslagna åtgärder
bidrar även till en god tillgänglighet till Uddevalla då
antalet dubbelturer per dygn ökar från 17 till 22 och i
högtraﬁk från 1 dubbeltur till 2.

Tabell 8: Turtäthet samt antal stationer med resandeutbyte i respektive alternativ

Tillgänglighet

JA

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5

Alt 6

Alt 7

Turtäthet - dt/dygn (tåg/h i högtraﬁk)
Stenungsund-Uddevalla

17 (1)

17 (1)

22 (2)

22 (2)

22 (2)

22 (2)

22 (2)

44 (4)

Göteborg-Stenungsund

22 (2)

22 (2)

32 (2)

32 (2)

32 (2)

44 (4)

44 (4)

44 (4)

8

8

9

9

9 eller 10

9 eller 10

9 eller 11

9

Resandeutbyte
Antal stationer
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12.2 Tillgänglighet för gods
I alternativ 1 är möjligheterna som störst att köra gods
under dagtid eftersom persontraﬁken kör timmestraﬁk
i lågtraﬁk. Beﬁntliga mötesstationer i Säve och Kode har
förlängts och godståg med full längd kan traﬁkera banan.
Ett godståg i halvtimmen i en av riktningarna kan traﬁkera banan. Tidtabellen medger således 32 godståg per
dag. För att säkerställa punktligheten rekommenderas
maximalt 19 godståg per dag och under persontraﬁkens
lågtraﬁk. Detta täcker mer än väl det bedömda framtida
behovet.
Alternativ 2,3 och 4 medger ett godståg per halvtimma i
en av riktningarna om persontågen kör halvtimmestraﬁk.
Det kräver en förlängning av beﬁntliga mötesstationer
i Säve och Kode för att säkerställa punktligheten och
återställningsförmågan. Punktligheten och återställningsförmågan försämras om godstraﬁken kör när persontågen kör halvtimmestraﬁk. Maximalt antal godståg
per dag är 32.
I alternativ 5,6, och 7 är tillgängligheten för gods begränsad. Godstraﬁken är här helt hänvisad till den tid då
kvartstraﬁk för persontraﬁken inte tillämpas. Under
persontraﬁkens halvtimmestraﬁk kan ett godståg i halvtimmen köra, dvs max 19 godståg per dag.

På grund av alltför stora osäkerheter i åtgärdsförslag
och kostnader , så har ingen fullständig samhällsekonomisk bedömning genomförts dvs nyttorna / effekterna
har inte ställts mot åtgärdskostnaden. Effekterna ger
dock en indikation på hur stor åtgärdskostnad som kan
motiveras för att höja kapaciteten för persontraﬁken på
Södra Bohusbanan.
Alternativens samhällsekonomiska effekter
Samtliga alternativ som analyserats ger goda effekter
för persontraﬁken. De samhällsekonomiska effekterna
för godstraﬁk är inte beräknade i något alternativ. De
samhällsekonomiska effekterna av Säve och Jörlanda
station har inte heller beräknats. Fyra alternativ har
analyserats. I nästa avsnitt redovisas effekterna för
respektive alternativ. Nedan följer en kort summering av
analyserna.
De mest betydande positiva effekterna i samtliga alternativ är;
•
•

Minskad väntetid på grund av ökad turtäthet
Ökade biljettintäkter tillföljd av ökad turtäthet och
ny hållplats i Brunnsbo (ökat resandeunderlag)
• Minskad direktrestid i ﬂera resanderelationer på
grund av ny hållplats i Brunnsbo.
• Tidsvinster som en följd av kapacitetsförbättringar
(gäller endast alternativ 7)

12.3 Samhällsekonomiska effekter
Varför göra en samhällsekonomisk bedömning?
För att få en samlad och jämförbar bild av en åtgärders
effekt på samhället så genomförs samhällsekonomiska
bedömningar. En samhällsekonomisk bedömning skall
identiﬁera, kvantiﬁera och värdera effekterna som en
åtgärd har på samhället och dess medborgare.
I en samhällsekonomisk bedömning är målsättningen
att alla effekter skall värderas i kronor. Detta för att effekterna skall vara jämförbara med varandra. Till nyttan
räknas bland annat ökade biljettintäkter, minskade res−
och transporttider och förbättrad säkerhet och miljöpåverkan. Till kostnaderna räknas åtgärdens anläggningskostnad. Om nyttan är större än kostnaderna så är det
samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra projektet.

De mest betydande negativa effekterna i samtliga
alternativ är ökade traﬁkeringskostnader för tågtraﬁken vid ökad turtäthet (såsom fordonskostnader som
ger effekter för traﬁkföretag). Det syns särskilt tydligt i
kalkylen för alternativ 7 som innebär kvartstraﬁk hela
vägen Göteborg−Uddevalla.
Enligt genomförda analyser så är en utökad traﬁkering
på Södra Bohusbanan lönsam, dvs nyttorna av den
utökade turtätheten överstiger de ökade traﬁkeringskostnaderna. Vid samhällsekonomiska bedömningar
av kollektivtraﬁksatsningar gäller ofta det motsatta.
Resandeunderlaget/resandeefterfrågan tycks dock vara
såpass stort längs Södra Bohusbanan att det med god
marginal motiverar satsningar som möjliggör en utökad
turtäthet.

Analyserna nedan har tagits fram med prognosmodellen
Sampers. Fördelen med Sampers är att man kan fånga
upp en ökad resandeefterfrågan på grund av t ex av en
utökad traﬁkering samt ny hållplats i Brunnsbo.
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Alternativ 1

Samhällsekonomiska effekter av plattformsförlängningar är ej möjligt att beräkna med nuvarande modeller.
Alternativ 2

Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla och halvtimmestraﬁk Göteborg−Stenungsund hela dagen innebär
en förbättrad turtäthet jämfört mot dagens situation
(halvtimmestraﬁk i högtraﬁk Göteborg−Stenungsund
och timmestraﬁk Göteborg−Uddevalla). Summerade
effekter innebär att åtgärdskostnaden bör understiga
320* mnkr för att detta alternativ skall vara samhällsekonomiskt lönsamt.
Tabell 9: Samhällsekonomiska effekter av alternativ 2. Uttryckt som
nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå och med en kalkylperiod på 40 år.

och ett anslutande kollektivtraﬁkknät för att skapa ett
tillräckligt resandeunderlag.
Alternativ 3 och 4 ger något bättre effekter än alternativ
2, men även kostnaden ligger högre pga ny hållplats i
Brunssbo. Nyttorna/Effekterna innebär att åtgärdskostnaden bör understiga 360* mnkr för att detta alternativ
skall vara samhällsekonomiskt lönsamt.
Tabell 10: Samhällsekonomiska effekter av alternativ 3 och 4. Uttryckt som
nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå och med en kalkylperiod på 40 år.

Samhällsekonomiska effekter, alternativ 3 och 4
Effekt

-58

Budgeteffekter

-5

Samhällsekonomiska effekter, alternativ 2

Effekter för resenärer

Effekt

Externa effekter

mnkr

Effekter för traﬁkföretag

-48

Budgeteffekter

- 12

Effekter för resenärer
Externa effekter
Summa effekter

417
-8
349

Alternativ 3 och 4

Analysen av alternativ 3 och 4 omfattar halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla, halvtimmestraﬁk Göteborg−Stenungsund hela dagen samt hållplats i Brunnsbo.
Skillnaden mellan alternativen 3 och 4 är Säve station
(alternativ 4) och längden på föreslagna dubbelspår från
Göteborg Kville till Brunnsbo (alt 3) och till Skogome (alt
4), som ger olika effekter på återställningsförmågan i
systemet. Återställningsförmågan är dock svårt att analysera i Sampersmodellen och de samhällsekonimska
effekterna av Säve station är inte inkluderade. Därför har
bara en analys genomförts för alternativ 3 och 4.
Möjligheten till byte i Brunnsbo innebär en minskad
direktrestid i ﬂera resanderelationer. Resande från
Bohuslän med slutdestination på Hisingen behöver inte
åka till Göteborg C för byte utan har möjlighet till byte
i Brunnsbo. En ny hållplats i Brunnsbo ger också ökade
biljettintäkter pga ökat resande. De samhällsekonomiska effekterna av ett uppehåll i Brunnsbo värderas i
kalkylen till ca 40 mnkr i nuvärden. Sannolikt skulle en
ny station i Brunnsbo värderats högre om effekterna
av införandet av trängselskatt inkluderats i kalkylerna.
Likaså om effekterna av förändrad markanvändning
hade inkluderats i kalkylerna, dvs om man hade utvärderat det potentiella resandeunderlaget. Det pekar på
betydelsen av en medveten markanvändningsplanering
*Avser 2006 prisnivå. Investeringskostnaden är angiven exklusive
skattefaktorer och restvärden efter kalkylperiodensslut.
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Nuvärden mnkr

Effekter för traﬁkföretag

Summa effekter

466
- 11
392

Alternativ 5 och 6

Analysen av alternativ 5 och 6 omfattar halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla, kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund samt hållplats i Brunnsbo (obs, ej
Säve station). Skillnaden mellan alternativ 5 och 6 är
omfattningen av dubbelspårsutbyggnaden på sträckan
Göteborg−Stenungsund för att klara kvartstraﬁk. Alternativ 6 innebär ﬂer partiella dubbelspår än alternativ 5,
effekterna av detta är dock svårt att analysera i Sampersmodellen, därför har bara en analys genomförts för
alternativ 5 och 6.
Alternativ 5 och 6 ger bättre effekter än föregående
alternativ, men sannolikt ligger även investeringskostnaden högre pga större åtgärder. Nyttorna/Effekterna
innebär att åtgärdskostnaden bör understiga 660* mnkr
för att detta alternativ skall vara samhällsekonomiskt
lönsamt.
Tabell 11: Samhällsekonomiska effekter av alternativ 5 och 6. Uttryckt som
nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå och med en kalkylperiod på 40 år.

Samhällsekonomiska effekter, alternativ 5 och 6
Effekt

Nuvärden mnkr

Effekter för traﬁkföretag

-71

Budgeteffekter

-35

Effekter för resenärer
Externa effekter
Summa effekter

843
-19
718
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Alternativ 7

Alternativ 7 innebär snabbpendel Göteborg−Uddevalla
samt beﬁntlig pendeltågstraﬁk. Restiden för snabbpendel jämfört med dagens pendeltågtraﬁk innebär en
restidsvinst på 9 min.
Alternativ 7 är det enda alternativ där restiden förbättras. Exakt hur mycket restiden är värderad är svårt att
speciﬁera utifrån genomförd analys.
Nyttorna/Effekterna innebär att åtgärdskostnaden bör
understiga 610* mnkr för att detta alternativ skall vara
samhällsekonomiskt lönsamt.
Tabell 12: Samhällsekonomiska effekter av alternativ 7. Uttryckt som
nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå och med en kalkylperiod på 40 år.

Samhällsekonomiska effekter, alternativ 7
Effekt

mnkr

Effekter för traﬁkföretag

-197

Budgeteffekter

-45

Effekter för resenärer

928

Externa effekter

- 28

Summa effekter

658

Osäkerheter i analyserna
På grund av stor ﬂuktuation i effektmodellen (konvergens problem) ingår inga effekter från vägtraﬁken
i någon kalkyl. Om vägtraﬁkens effekter inkluderats
skulle lönsamheten troligtvis öka i samtliga alternativ,
vilket särskilt skulle medföra reducerade externa effekter i form av utsläpp av luftföroreningar. Om effekterna
av införandet av trängselskatt hade inkluderats skulle
lönsamheten troligtvis öka i samtliga alternativ. Likaså
ingår inga effekter av förändrad markanvändning. Om
dessa inkluderats i kalkylerna skulle lönsamheten troligtvis öka i de alternativ innehållande Brunnsbo station.
Det beror på att Brunnsbo och hela Backaplansområdet
är under utveckling för en ny slags stadsbyggnad med
bostäder, arbetsplatser och nya verksamheter.
Effekterna i form av förändrade biljettintäkter, traﬁkeringskostnader, restider, budgeteffekter och externa
effekter (miljöeffekter) beräknas med hjälp av kalkyl-

verktyget Samkalk som hör ihop med prognosmodellen Sampers. De effekter som beräknas med hjälp av
Sampers/Samkalk är endast de som beror av tidtabeller
och resande. Beräkningen utgår från dagens tidtabell
och restiderna är samma som idag med undantag för
alternativ 7. Se bilaga 3 för en detaljerad redovisning av
beräkningarna.
De samhällsekonomiska effekterna av resandeutbytet
på Säve och Jörlanda station har inte beräknats. Vid en
beräkning av dessa bör det potentiella resandeunderlaget först utvärderas, vilket inte har genomförts inom
ramen för idéstudien.
Samhällsekonomisk nytta av minskad förseningstid
och restidsvinster på Södra Bohusbanan
Den speciﬁka samhällsekonomiska nyttan av minskad
förseningstid och restidsvinster för tågtraﬁken på Södra
Bohusbanan har uppskattats, se tabell 13. Det kan ge
en indikation på hur stor den samhällsekonomiska
kostnaden är för 1 minuts försening respektive 1 minuts
restidsförlängning. Det kan även ge en indikation på hur
stor investeringskostnad som maximalt kan motiveras
samhällsekonomiskt för att uppnå en tidsvinst. Syftet
med uppskattningen är att visa på hur tidsvinst värderas
samhällsekonomiskt.
Kalkylen är beräknad i BanSek, med samma basprognos
(2020) som i underlaget för avslutad åtgärdsplanering. Resultaten är angivna i miljoner kronor per minuts
förbättring och nuvärden för att vara jämförbara med
investeringskostnader.
En åtgärd som minskar förseningstiden med 2 minuter
för alla persontåg på sträckan Göteborg−Ytterby ger en
kalkylerad samhällsekonomisk nytta för resenärer på 2
x 144 = 288 mnkr. Schablonvärdena i tabellen används
bäst för att sätta likvärdiga investeringar på olika delsträckor.
Observera att studerade alternativ och förslag på åtgärder i denna idéstudie främst ger effekter på förseningstiden för såväl godstransporter och resande på sträckan
Göteborg−Ytterby. Nya hållplatser längs sträckan ger till
och med förlängda restider.

Tabell 13: Beräknad samhällsekonomisk nytta av tidsvinster och minskad förseningstid på två delsträckor längs Södra Bohusbanan, uttryckt som nuvärden i
2006 års prisnivå och med en kalkylperiod på 40 år.

Nytta per minut restidsvinst
(mnkr)
Gods

Nytta per minut minskad
förseningstid (mnkr)

Delsträcka

Resande

Resande

Gods

Göteborg-Ytterby

66

1,8

144

2,1

Stenungsund-Stora Höga

56,4

1,8

120

2,1

Ljungskile-Uddevalla

40,7

1

86

1,2
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Slutsatsen av beräkningarna är att investeringar i
kapacitetshöjandeåtgärder som syftar till att minska
förseningstiden eller den genomsnittliga planlagda restiden har störst samhällsekonomisk nytta på sträckan
Göteborg−Ytterby. Här är det ﬂest resenärer som drabbas av förseningar.

Alternativ 4
Förlängda mötesspår i Säve och
Kode
Ny mötesstation LjungskileUddevalla
Ny hållplats i Brunnsbo
Dubbelspår Kville-Skogome

Åtgärdskostnader
Åtgärdskostnaderna baseras på schabloner och ingen
hänsyn är tagen till platsspecﬁka förhållanden. Det
innebär att en succesiv kalkyl måste genomföras innan
beslut fattas om en åtgärds genomförande. Nedan
redovisas således en schablonmässig åtgärdskostnadsbedömning som endast ger en indikation på åtgärdens
kostnad (se även kapitel 13 för en mer detaljerad åtgärdskostnadsbedömning). Osäkerheten i bedömningarna är stora.

Alternativ 5

Tabell 14-20: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för
respektive alternativ

Dubbelspår Kville-Säve

Alternativ 1
Plattformsförlängningar
Förlängda mötesspår i Säve och
Kode
Totalt

Alternativ 2
Förlängda mötesspår i Säve och
Kode
Ny mötesstation LjungskileUddevalla
Totalt
Inkl. plattformsförlängningar

Alternativ 3
Förlängda mötesspår i Säve och
Kode
Ny mötesstation LjungskileUddevalla
Ny hållplats i Brunnsbo
Dubbelspår Kville-Brunnsbo
Totalt
Inkl. plattformsförlängningar
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Totalt
Inkl plattformsförlängningar

Ny mötesstation LjungskileUddevalla
Ny hållplats i Brunnsbo
Nya mötesstationer StoraHöga-Kode, Kode-Ytterby

Totalt

Bedömd kostnad mnkr
102-132
70
100
891-951
1163-1253
1211-1733

Bedömd kostnad mnkr
70
100
232-262
1293-1473
1695-1905

Bedömd kostnad mnkr
48-480
82-132
130-612

Bedömd kostnad mnkr
102-132

Alternativ 6
Ny mötesstation LjungskileUddevalla

Bedömd kostnad mnkr
70

Ny hållplats i Brunnsbo

100

Nya mötesstationer KodeYtterby

106

Dubbelspår Kville-Säve
Dubbelspår Kode-Stora Höga
Totalt

1293-1473
1046-1256
2615-3005

70
172-202

Alternativ 7

220-682

Ny mötesstation LjungskileUddevalla

Bedömd kostnad mnkr
102-132
70
100
291-321
563-623
611-1103

Ny hållplats i Brunnsbo
Dubbelspår Kville-Skogome
Dubbelspår Ytterby-Kode
Totalt

Bedömd kostnad mnkr
70
100
891-951
1234-1414
2295-2535
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12.4 Punktlighet och återställningsför-

till Skogome, vilket bidrar till ett mindre förseningskänsligt system.

måga (Robusthet)
Dagens traﬁk har traﬁksimulerats i simuleringsprogrammet RailSys och är lagd enligt dagens tidtabell (T10). I
RailSys ger dagens tidtabell för optimistiska gångtider
och tågen klarar inte att hinna till station enligt utsatt tid.
Största skillnaderna mellan dagens tidtabell och RailSys
ﬁnns mellan Göteborg−Göteborg Kville. Sett över hela
sträckan tar gångtiderna ut varandra +/− minut. De
förseningar som identiﬁerats i RailSys verkar även överensstämma med verkligheten. Det tydliggör behovet av
en dubbelspårssträckning från Göteborg−Kville in till
Göteborg C.
JA har traﬁksimulerats, vilket visar att godstågens längd
har en stor påverkan på dagens punktlighet och återställningsförmåga. En del av förseningarna beror på att
godståg tar upp blocksträckor vid möten och resandetåg avgår inte enligt utsatt tid, utan först när godståget
avgår. Detta ger kedjeeffekter även i JA. Av den anledningen har samtliga alternativ utformats antingen med
förlängda mötesstationer eller med nya mötesstationer
och en ny mellanblocksignal för att möjliggöra traﬁk
med godståg med full längd.
Punktligheten och återställningsförmågan kan försämras väsentligt om godstågen kör under persontraﬁkens
halvtimmestraﬁk. Även ökad turtäthet samt nya resandeuppehåll kan skapa ett förseningskänsligt system. Det
beror helt på vilka åtgärder som vidtas.

I alternativ 5 är punktligheten och återställningsförmågan likvärdig med JA. Dubbelspåret till Säve är en åtgärd
för att skapa ett mindre förseningskänsligt system. På
grund av mötesbilden har längden på dubbelspåret
mellan Brunnsbo och Säve stor betydelse eftersom det
mötet direkt genererar en försening om något av tågen
inte håller tidtabell. De nya mötesstationerna krävs för
att skapa ett system med redundans.
Alternativ 6 ger ökad punktlighet och återställningsförmåga i jämförelse med alternativ 5 och JA. De partiella
dubbelspåren samt de nya mötesstationerna ger möjlighet till möten på ﬂer och längre sträckor.
Alternativ 7 bör utredas mer detaljerat och traﬁksimuleras för att klargöra hur punktligheten och återställningsförmågan påverkas av kombinationen av ett snabbt och
ett långsamt system för perstontraﬁken. Dubbelspåren
ger möjlighet till ﬂygande möten och risken för att
förseningar sprids mellan tågen minskar, samtidigt som
tidtabellsﬂexibiliteten ökar. Å andra sidan, när snabba
och långsamma tåg blandas uppstår kapacitetsförluster
genom att de långsammare tågen måste ges ett försprång till efterföljande snabbare tåg. Hastighet, frekvens och sekvens av både långsamma och snabba tåg
påverkar kapaciteten. En styv tidtabell kan också vara
begränsande eftersom det försvårar kolonntraﬁkering.
De traﬁktekniska egenskaperna försämras således så
att kapaciteten sjunker, res− och transporttiderna ökar
och förseningar ökar.

I Alternativ 1 och 2 ökar punktligheten och återställningsförmågan i jämförelse med JA. Det beror på att mötesstationerna i Kode och Säve förlängs. Mötesstationerna
möjliggör möte med godståg med full längd.
Alternativ 3 är punktligt och har en god återställningsförmåga. Dubbelspåret som sträcker sig förbi plattformen
i Brunnsbo är en åtgärd för att skapa ett mindre förseningskänsligt system med bättre återställningsförmåga
i samband med att en ny hållplats i Brunnsbo byggs.
Tågmötet som idag sker i Olskroken förﬂyttas till Marieholmsbrons södra fäste, vilket tydligör behovet av ett
sammanhängande dubbelspår hela vägen från Marieholmsbron till Olskroken.
Alternativ 4 innebär ökad punktlighet med god återställningsförmåga i jämförelse med alternativ 3, eftersom
det partiella dubbelspåret sträcker sig ända till Skogome.
Dubbelspåret möjliggör tågmöte hela vägen från Kville
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12.5 Restid

I JA mellan Göteborg−Stenungsund är det maximala
antalet sittplatser per dygn 6468 och i alternativ 1 15
840 platser (en riktning). Det innebär att den maximala
sittplatskapaciteten mellan Göteborg−Stenungsund
ökar i alternativ 1 med ca 145 % och mellan Stenungsund
−Uddevalla med 140% per dygn i jämförelse med JA.

Tabell 21: Restider för respektive alternativ.

Alternativ

Restid (h:min)

JA

1:09

Alternativ 1

1:09

Alternativ 2

1:09

Alternativ 3

ca 1:11 (resandeutbyte i Brunnsbo)

Alternativ 4

ca 1:11 alternativt ca 1:13 med resandeutbyte i
Säve

Alternativ 5

ca 1:11 alternativt ca 1:13 med resandeutbyte i
Säve

Alternativ 6

ca 1:11 alternativt 1:15 med resandeutbyte i Säve
och Jörlanda

Alternativ 7

Snabbpendel: ca 1:02 (inkl. resandeutbyte i
Brunnsbo)
Pendeltåg: 1:09

I alternativ 2,3,4,5 och 6 ökar den maximala sittplatskapaciteten mellan Stenungsund−Uddevalla med 30 % per
dygn. Mellan Göteborg−Stenungsund ökar den maximala sittplatskapaciteten med 45 % i alternativ 2−4 och
med 100 % i alternativ 5,6 och 7. I alternativ 7 ökar den
maximala sittplatskapaciteten mellan Stenungsund−
Uddevalla med 158 %.

12.7 Traﬁksäkerhet (plankorsningar)
Säkerheten blir högre i alternativ 2-7 jämfört med JA.
Vid ökad turtäthet behöver åtgärder vidtas vid de 27
oskyddade korsningarna som ﬁnns längs sträckan.

12.6 Komfort (Sittplatskapacitet)
Den maximala sittplatskapaciteten ökar i samtliga alternativ i jämförelse med JA . Sittplatskapaciteten är som
störst i alternativ 1 som innebär plattformsförlängningar
på samtliga beﬁntliga stationer, se tabell 22.
Sittplatskapaciteten ökar således kraftigt vid ökad
turtäthet och om plattformarna förlängs. Mellan Stenungsund−Uddevalla fyrdubblas sittplatskapaciteten i
högtraﬁk vid ökad turtäthet och förlängda plattformar.

Åtgärder för höjd säkerhet vid plankorsningar är vägskydd, bommar, ljud och ljus, alternativt att utöka siktsträckorna vi plankorsningen. Vid anläggning av dubbelspår byggs plankorsningar bort och efordeligt antalt
planskilda korsningar byggs på sträckan.

Tabell 22: Maximalt antal sittplatser per dygn och i högtraﬁk i en riktning

Maximal sittplatskapacitet

JA

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5

Alt 6

Alt 7

Turtäthet - dt/dygn (tåg/h i högtraﬁk)
Stenungsund-Uddevalla

17 (1)

17 (1)

22 (2)

22 (2)

22 (2)

22 (2)

22 (2)

44 (4)

Göteborg-Stenungsund

22 (2)

22 (2)

32 (2)

32 (2)

32 (2)

44 (4)

44 (4)

44 (4)

Maximalt antal sitttplatser* i en rikting (procentuell förändring i jmf med JA)
Stenungsund-Uddevalla
per dygn

4498

Inkl. plattformsförlängning I högtraﬁk (ht)

294

I högtraﬁk inkl. plattforms- förlängning
Göteborg-Stenungsund
per dygn

720
-

6468

Inkl. plattformsförlängning I högtraﬁk

12 240
(140 %)

15 840
(145%)
-

588

1440

6468
(30%)

6468
(30%)

6468
(30%)

6468
(30%)

6468
(30%)

12 936
(158%)

12240
(140 %)

12240
(140 %)

12240
(140 %)

12240
(140 %)

12240
(140 %)

31 680
(290%)

588

588

588

588

588

1176

1440

1440

1440

1440

1440

2880

9408
(45%)

9408
(45%)

9408
(45%)

12 936
(100%)

12 936
(100%)

12 936
(100%)

23 040
(156%)

23 040
(156%)

23 040
(156%)

31 680
(290%)

31 680
(290%)

31 680
(290%)

588

588

588

1176

1176

I högtraﬁk inkl. plattforms- 1440
1440
1440
2880
2880
förlängning
*
Antalet sittplatser per tur är 294. Plattformsfölängningarna medger trippelkopplade regiontåg antalet uppgår då till 720 sittplatser per tur.
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12.8 Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden

innebär antingen ett dubbelspår i nytt läge, alternativt
att ytterligare ett spår anläggs vid sidan om beﬁntligt
spår.

Följande är en översiktlig bedömning av hur de olika
alternativens infrastruktur− och traﬁkeringsåtgärder
påverkar byggbarheten och eventuella intrång i skyddsvärda områden. För mer information läs kapitel 13, där
varje åtgärd beskrivs.

Planerad bebyggelse norr om Brunnsbo station och
väster om Bohusbanan ligger nära järnvägsanläggningen. Järnvägsanläggningen och bebyggelsen måste
därför anpassas till varandra och utformas så att en god
utomhus− och stationsmiljö uppnås.

Byggbarheten i alternativ 1 kan variera stort beroende på
de fysiska förutsättningarna på respektive station. Plattformsförlängningarna kan innebära både stora och små
bangårdsombyggnader. Ombyggnaden kan även innebära ianspråktagande av redan bebyggd mark i anslutning till stationsområdet. För att få en god tillgänglighet
till stationen och för att minska barriäreffekten till övrig
bebyggelse kan nya planskildheter för gångtraﬁkanter
komma att behövas på vissa stationer. Genomförbarheten för respektive station bör undersökas mer detaljerat.

Efter att ha passerat bebyggelseområdena kring Brunnsbo/Backaplan sträcker sig järnvägen i ett gammalt ﬂackt
kulturlandskap och längs Kvillebäcken. Kvillebäcken är
ett tätortsnära naturområde med vattenrenande våtmarker, fågellokaler, betesmarker, stigar och cykelvägar.
Om dubbelspåret anläggs väster om beﬁntligt spår kan
mark behövas tas i anspråk i Kvillebäckens naturområde.

Byggbarheten av de förlängda mötesstationerna kan
försvåras på grund av att dessa ligger mitt i bebyggelseområdena i Kode och Säve. Godstågen kommer därmed
att stå och vänta på möten inne i samhällena, vilket kan
ge en tillfällig barriäreffekt*. I Säve ﬁnns det två stycken
gångfållor som berörs. I Kode berörs två plankorsningar
med skydd, men inga oskyddade korsningar.
Åtgärderna i alternativ 2 innebär inget intrång i några utpekade skyddsvärda natur− eller kulturmiljöer. Området
för ny mötesstation mellan Uddevalla−Ljungskile ligger
i ett jordbrukslandskap med odlingsmarker. Se alternativ 1 för bedömning av byggbarheten av de förlängda
mötesstationerna i Kode och Säve.
Alternativ 3 innebär en ny station i Brunnsbo och dubbelspår från Kvillebangården−Brunnsbo station. Åtgärderna i alternativ 3 har ingen påverkan på några utpekade
skyddsvärda natur− eller kulturmiljöer. Byggbarheten
kan försvåras på grund av litet fysiskt utrymme i området (Lundbyleden och Brunnsbomotet, Kvillebangården
och Hamnbanan osv.) Dubbelspåret från Kvillebangården till Brunnsbo kräver t.ex. två nya järnvägsbroar över
Lundbyleden. Se alternativ 1 för bedömning av byggbarheten av de förlängda mötesstationerna i Kode och Säve.
Utöver de åtgärder som föreslås i alternativ 3 föreslås ett
dubbelspår i alternativ 4 som stäcker sig från Kvillebangården förbi Brunnsbo. Spåret sträcker sig ungefär i höjd
med stadsdelen Skogome. Byggandet av dubbelspår

Ett uppehåll i Säve skulle troligen minska järnvägens
barriäreffekt* då tillgängligheten till stationen och till
övrig bebyggelse måste förbättras. En ny planskildhet
för gångtraﬁkanter kommer att behövas.
Förslag på åtgärder i Alternativ 5 är bl.a. dubbelspår från
Kvillebangården förbi plattform i Säve, ny mötesstation
mellan Ytterby−Kode och mellan Kode−Stora Höga. Se
alternativ 4 för beskrivning av byggbarheten för dubbelspåret mellan Kville−Skogome. I alternativ 5 sträcker sig
dubbelspåret vidare från Skogome och till Säve. Järnvägen följer Kvillebäckens sträckning i det ﬂacka odlingslandskapet. Bebyggelsen längs järnvägen är spridd och
ligger ofta på ett långt avstånd från järnvägsanläggningen, förutom i tätorterna Skogome och Säve.
Mötesstationen mellan Kode−Stora Höga lokaliseras
troligen till eller i närheten av Jörlanda. Utformningen
av anläggning anpassas därför till den bebyggelse som
ﬁnns i området och som kan tänkas påverkas av en ny
mötesstation.
Byggbarheten för mötesstationen mellan Kode och
Stora Höga kan försvåras på grund av vägbro, topograﬁ
och kurvor.
Utöver de åtgärder som föreslås i alternativ 5 föreslås ett
dubbelspår i alternativ 6 som sträcker sig mellan Kode−
Stora Höga. Byggbarheten för dubbelspåret Kode−Stora
Höga kan försvåras på grund av en kuperad och varierad
terräng med kurvor och lutningar samt passage av bäck
och vägbro. Dubbelspåret passerar även genom ett område som är av riksintresse för naturvården Svartedalen
och Aneråsån, strax söder om Stora Höga.

*Med barriäreffekt menas järnvägens inverkan på trivsel och framkomlighet
och på förﬂyttningsvanor och kontaktmönster. Dels kan själva banan och
banvallen utgöra en barriär och dels kan traﬁken på banan ge upphov till
barriäreffekter.
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Figur 22: Karta över skyddade natur- och kulturmiljövärden.
Källa: Berarbetad data från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Översiktskarta från Lantmäteriet.
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Alternativ 7 innebär dubbelspår mellan Kville−Skogome
och mellan Ytterby−Kode. Se alternativ 4 för bedömning
av dubbelspåret mellan Kville −Skogome. Byggbarheten
för dubbelspåret mellan Ytterby−Kode kan försvåras på
grund av järnvägsbro, vägbro och av kurvor och lutningar. Odlingsbygden här är betydligt mer kuperad än vid
Kville/Säve. Banan skär genom ett ﬂertal låga bergspartier. Troligen byggs dubbelspåret i ett nytt läge på vissa
sträckor på grund av närheten till annan infrastruktur
och bebyggelse.

12.9 Miljö- och klimateffekter
Utökad traﬁk på Södra Bohusbanan ger möjlighet för ﬂer
att pendla med tåg istället för med bil. Ökad turtäthet
och nya hållplatser på Södra Bohusbanan leder till kortare direktrestider med tåg i ﬂera resanderelationer. Det
bedöms leda till ett ökat kollektivtraﬁkresande framförallt genom generering av nya resor och nya resmönster.
Överﬂyttning av bilresor till tåg och ett minskat bilinnehav leder till minskade utsläpp av koldioxid och andra
luftföroreningar. Luftkvalitén förbättras i tätorterna
längs E4, men särskilt i Göteborg. Minskat bilinnehav
bidrar även till minskat slitage och minskad trängsel på
vägarna, främst på E6.
I tabell 23 redovisas förändringen i utsläpp av koldioxid
från personbilar i jämförelse med JA. Beräkningen är
baserad på Sampers-körningar med prognosåret 2013.
Tabell 23: Förändringen av utsläpp kg CO2 jmf med JA

Alternativ
Alternativ 2

Förändring i jmf med JA, utsläpp
av kg CO2 (0,22kg/fkm*)/år
- 320 000

Alternativ 3 och 4 - 580 000
Alternativ 5 och 6 - 1 200 000
Alternativ 7
Fordonskilometer

*

- 1 400 000

Samhällsplaneringsåtgärder, kollektivtraﬁkåtgärder
och koldioxidbesparingar
Den absolut största potentialen för att minska utsläppen
av luftföroreningar från transportsektorn och energianvändningen i samhället i stort är om åtgärder för en
förbättrad kollektivtraﬁk kombineras med samhällsplaneringsåtgärder som stödjer ett ökat kollektivtraﬁkunderlag. Förbättrad kollektivtraﬁk ger möjligheter
till strukturförändringar avseende bostadsbebyggelse,
verksamheter och infrastruktur. Det innebär i praktiken att kollektivtraﬁk kan ge förutsättningar för en mer
förtätad bebyggelse som leder till ett minskat bilinnehav
och minskade utsläpp av luftföroreningar från transportsektorn.
Effekt− och verkanssambanden mellan samhällsplaneringsåtgärder och kollektivtraﬁkåtgärder/koldioxidbesparingar är ofta komplexa och svåra att identiﬁera. Ett
försök till att visa på dessa samband redovisas i nästa
avsnitt.
Bostadsplanering och koldioxidutsläpp - exempel
Lokalisering av bostadsområden ger som sagt konsekvenser för biltraﬁkarbetet och därmed för klimatpåverkan. För att undersöka dessa samband närmare
har beräkningar genomförts för att jämföra hur olika
bostadslokaliseringar påverkar koldioxidutsläppen.*
Exemplet omfattar samtliga detaljplaner (avseende
bostäder) från en och samma kommun (i Bohusstråket) och som inkommit till Traﬁkverket för remissvar
under våren 2010. Det totala antalet detaljplaner som
studerats är sju. Sammanlagt omfattar detaljplanerna
en utbyggnad av 319 hushåll. Samtliga detaljplaner har
relativt perifera lokaliseringar.
Koldioxidutsläppen från traﬁkarbetet för planerad
bostadsutbyggnaden uppgår till 1544 ton/år, enligt beräkningarna. Om motsvarande bostadsutbyggnad (319
hushåll) sker i ett mer centralt läge uppgår CO2 utsläppen till 1394 ton/år. Den perifera planerade bostadsutbyggnaden genererar således 150 ton CO2 mer per år i
jämförelse med en central lokalisering.
Förtätning av bebyggelsen ger ett ökat underlag för
kollektivtraﬁk, men i de detaljplaner som redovisats för
2010 handlar det oftare om rena nyexploateringar, vilket
drabbar kollektivtraﬁken negativt då det kräver mer resurser för att försörja ytterligare ett område. Ingen av de
inkomna detaljplanerna föreslår heller någon utbyggnad
av bostäder i ett stationsnära läge.
*Beräkningarna baseras på rapporten ”Klimatuppföljning för samhällsplaneringsåtgärder, Litteraturstudie med räkneexempel”, WSP Analys och
Strategi 2010-01-29
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Godstraﬁkens CO2- utsläpp - beräkningsexempel
Om godstransporterna på järnväg mellan Göteborg−
Stenungsund ökar från 4 till 8 tåg per dag, kan en del av
lastbilstransporterna från Stenungsund ﬂyttas över till
tåg. Det medför färre lastbilstransporter och minskade
utsläpp av koldioxidustläpp och luftföroreningar.
Med antagandet att banan traﬁkeras av ytterligare 4
godståg motsvarar det 160 lastbilar*.
Vid en beräkning av skillnaden i koldioxidutsläpp mellan
lastbil och godståg på sträckan Stenungsund−Göteborg
och med antagandet att lastbilarna är lastade med 15
ton gods genererar:
• 160 lastbilar 6945 kg CO2/dygn och
• fyra godståg 388 kg CO2/dygn.
Differensen är således 6557 kg CO2per dygn. På ett år,
med antagandet att dessa transporter sker 5 dagar/
vecka, motsvara det 1705 ton CO2 per år.
Utsläppsvärdena i CO2/tonkm har hämtats för både
lastbil och godståg från Green Cargo, se bilaga 4.

12.10 Samlad effektbeskrivning
En samlad bedömning av effekter av utveckling av Södra
Bohusbanan redovisas i tabell 24. Effekterna värderas i
förhållande till ett jämförelsealternativ (JA) där traﬁken
är som idag. Värderingen är relativ och anger graden av
positiv eller negativ effekt.
Samhällsekonomiska effekter
Enligt genomförda analyser så är en utökad traﬁkering
på Södra Bohusbanan lönsam, dvs nyttorna av den
utökade turtätheten överstiger de ökade traﬁkeringskostnaderna. Vid samhällsekonomiska bedömningar
av kollektivtraﬁksatsningar gäller ofta det motsatta.
Resandeunderlaget/resandeefterfrågan tycks dock vara
såpass stort längs Södra Bohusbanan att det med god
marginal motiverar satsningar som möjliggör en utökad
traﬁkering.
Utökad traﬁkering ger samhällsekonomisk lönsamhet
om nyttan överstiger investeringskostnaderna för åtgärderna. Alternativ 2 och 3 bedöms därför vara genomförbara på kort sikt.
En utökad traﬁkering med kvartstraﬁk mellan Göteborg−Stenungsund och kapacitetshöjande åtgärder
för kortare restider kräver omfattande utbyggnad och
investeringar. Alternativ 5−7 bedöms därför först vara
genomförbara på lång sikt.
Investeringar i kapacitetshöjandeåtgärder som syftar
till att minska förseningstiden eller restiden har störst
samhällsekonomisk nytta på sträckan Göteborg−Ytterby. Eftersom antalet resenärer är som störst här riskerar
också ﬂest resenärer att drabbas av förseningar.
De samhällsekonomiska effekterna av Brunnsbo station är små eller osäkra. Sannolikt skulle en ny station i
Brunnsbo värderats högre om effekterna av införandet
av trängselskatt och framtida markanvändning i området inkluderats i den samhällsekonomiska modellen.
Resultaten visar på vikten av en medveten långsiktig
markanvändningsplanering för en attraktiv station med
stationsnära bebyggelse (bostäder och verksamheter) och ett anslutande kollektivtraﬁknät som stärker
resandeunderlaget. För att Brunnsbo station ska vara
lönsam krävs en medveten markanvändningsplanering
väl integrerad med kollektivtraﬁkplaneringen.

*Enligt KTH’s rapport ”Godstraﬁkens utvecklingsmöjligheter som följd av en
satsning på Europakorridoren.” ges att ett godståg uppskattningsvis
motsvarar 40 lastbilar med en medellast av 15 tons last för ett 60 tons
lastbilsekipage.
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EFFEKTBEDÖMNINGSMATRIS
Infrastrukturåtgärder
Förlängda plattformar

JA

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5

Alt 6

Alt 7

Tillgänglighet (turtäthet)

0

0

+

+

+

++

++

+++

Tillgänglighet (resandeutbyte)
Tillgänglighet för gods

0

0

0

+

++

++

+++

0

Dagtid (högtrafik)

0

+

-

-

-

Nattetid (lågtrafik)

0

+

+

+

+

+

++

+++

Punktlighet (Robusthet)

0

+

+

++

+++

0

+

-

Restid

0

0

0

-

-

-

-

++

Komfort (Sittplatskapacitet)
Byggbarhet

0

+++

++

++

++

+++

+++

+++

Byggbarhet

0

?

0

-

-

-

--

--

Skyddsvärda naturmiljöer

0

0

0

0

-

-

--

-

Bebyggelse

0

?

0

0

0

-

-

-

Trafiksäkerhet (plankorsningar)

0

0

+

+

+

++

++

++

Klimateffekter

0

++

+

++

++

+++

+++

+++

Uppfyllda funktioner
Samhällsekonomiska effekter mnk (exkl. valbara
åtgärder)

0

+

+

++

++

++

+++

++

349

392

Förlängda mötesstationer i Säve och Kode
Mötesstation Ytterby-Kode & Stora Höga-Kode
Mötesstation Ljungskile-Uddevalla
Hållplats i Brunnsbo
Hållplats i Brunnsbo samt partiellt dubbelspår till
Skogome
Hållplats i Säve
Hållplats i Jörlanda
Dsp till Säve, mötesstation Ytteby-Kode & KodeStora Höga
Dsp Kville-Skogome & Ytterby-Kode,
mötesstation Kode-Stora-Höga
Dsp Kville-Säve & Kode-Stora Höga, ny
mötesstation Ytterby-Kode
Nya bärtrådar och spårjustering

Åtgärdskostnader mnkr (exkl. valbara åtgärder)

Tabell 24: Samlad effektbedömningsmatris

-

0

0

0

392
718
718
658
11631695261522951905
3005
25535
130-612 172-202 563-623 1253
+++
++
+
0
--

Stor positiv effekt
Betydande positiv effekt
Positiv effekt
Ingen större effekt
Negativ effekt
Stor negativ effekt

Ingår
Valbar åtägärd
Ingår ej
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Tillgänglighet
Bohuslän och Göteborgsområdet knyts närmare
varandra när det gäller arbetsmarknad och utbildning
genom ökad turtäthet och nya stationer. Det ger boende,
arbetande och studenter utefter Bohusbanan större
möjligheter att använda spårbunden kollektivtraﬁk för
att effektivt och snabbt förﬂytta sig mellan olika delar
av regionens kuststräcka från Uddevalla i norr till övriga
delar av västra Sverige.
Resande från Uddevalla, Kungälv och Stenungsund får
en betydligt förbättrad tillgänglighet till Hisingen där det
idag ﬁnns ca 66 000 arbetsplatser.
Turtätheten ökar i alla alternativ, med undantag för alternativ 1. Turtätheten är som högst i alternativ 5−7, som
innebär kvartstraﬁk Göteborg-Stenungsund.
Stopp i Brunnsbo ﬁnns med i alternativ 3−7. I alternativ
4−6 ﬁnns även möjlighet till stopp i Säve.
Tillgänglighet för gods
Samtliga alternativ innebär förlängda mötesstationer
eller nya mötesstationer som förbättrar kapaciteten och
tillgängligheten för godståg med full längd.
Alternativ 1 ger störst möjlighet att köra gods under
dagtid eftersom persontraﬁken kör timmestraﬁk i lågtraﬁk. Vid ökad turtäthet för persontraﬁken under dagen
minskar tillgängligheten för gods.
Punktlighet och återställningsförmåga - kapacitet
Godstågens längd som traﬁkerar Södra Bohusbanan har
stor påverkan på dagens punktlighet. För att höja kapaciteten för godstraﬁken och förbättra dagens punktlighet
och återställningsförmåga bör därför mötesstationerna
i Kode och Säve förlängas och en ny mellanblocksignal
anläggas. Kapaciteten, punktligheten och återställningsförmågan på banan påverkas i alla alternativ av godstraﬁkens frekvens och när på dygnet godset transporteras.
Punktligheten och återställningsförmågan bedöms bli
som bäst i alternativ 4 på grund av dubbelspårsutbyggnad till Skogome. Skillnaden mellan alternativ 3 och 4
är dock marginell. I alternativ 5 är punktligheten och
återställningsförmågan likvärdig med JA på grund av att
turtätheten är hög och utbyggnaden relativt låg.
Fler alternativ för kvartstraﬁk och lokalisering av partiella dubbelspår bör utvärderas innan en rättvis bedömning av punktligheten och återställningsförmågan kan
genomföras.
Alternativ 7 bedöms vara ett förseningskänsligt system
då snabba och långsamma tåg blandas.
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Restider
Det blir ingen större positiv effekt på restiden i något
alternativ, med undantag för alternativ 7.
Restiden försämras med någon minut i alternativ 3−6
med nya uppehåll.
Sittplatskapacitet
Den maximala sittplatskapaciteten ökar i samtliga alternativ i jämförelse med JA. Sittplatskapaciteten är som
störst i alternativ 1 som innebär plattformsförlängningar
på samtliga beﬁntliga stationer.
Ökad turtäthet ger också en positiv effekt på sittplatskapaciteten men för att uppnå samma effekt som vid en
plattformsförlängning krävs kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund och halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla.
Sittplatskapaciteten ökar mycket kraftigt vid en kombination av plattformsförlängningar och ökad turtäthet.
Kombineras halvtimmestraﬁk och förlängda plattformar
ger det en 4−dubbling av kapaciteten för personresande.
Traﬁksäkerhet
Vid ökad hastighet och turtäthet behöver åtgärder vidtas vid de 27 oskyddade korsningarna som ﬁnns längs
sträckan. Säkerheten blir således högre i alternativ 2−7
jämfört med JA.
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Byggbarheten i alternativ 1 kan variera stort pga. de
fysiska förutsättningarna på respektive station.
Byggbarheten i alternativ 3−7 kan försvåras på grund
av litet fysiskt utrymme i området (Lundbyleden och
Brunnsbomotet, Kvillebangården och Hamnbanan).
Dubbelspåret från Kvillebangården till Brunnsbo kräver
t.ex. två nya järnvägsbroar över Lundbyleden.
I alternativ 6 och 7 föreslås partiella dubbelspår på
sträckor med varierad topograﬁ och lutning, vilket kan
försvåra byggbarheten.
Det bedöms inte bli något intrång i skyddsvärda naturområden i alternativ 1−3. Om dubbelspåret mellan
Brunnsbo till Skogome i alternativ 4−7 anläggs väster
om beﬁntligt spår kan mark behövas tas i anspråk i Kvillebäckens naturområde.
Dubbelspåret i alternativ 6 passerar även genom ett
område som är av riksintresse för naturvården.
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Miljö- och klimateffekter
Kollektivtraﬁkresandet bedöms öka i alla alternativ
framför allt genom generering av nya resor och nya
resmönster och till en viss del genom överﬂyttning av
bilresor. Överﬂyttning av bilresor till tåg och ett minskat
bilinnehav leder till minskade utsläpp av koldioxid och
andra luftföroreningar. Effekterna är som störst i alternativ 5,6 och 7 på grund av en utökad turtäthet. Byggbarheten kan dock försvåras i dessa alternativ eftersom
de innebär en större utbyggnad och påverkan på sin
omgivning. Fler människor i närheten av järnvägen kan
komma att bli påverkade av buller− och vibrationer vid
en utökad turtäthet.
Jämställdhet
De transportpolitiska målen anger att transportsystemet ska vara jämställt, d v s likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Preciseringen av
målet är: Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken (ska) medverka till ett jämställt
samhälle.
En jämn fördelning av kvinnors och mäns medverkan
och delaktighet i planeringsprocessen av transportsystemet är en av många arbetsformer som kan bidra till ett
mer jämställt sanhälle.
I denna idéstudie har fjorton personer från Traﬁkverket
medverkat, varav sex är kvinnor och åtta är män. I den
externa referensgruppen är fördelningen 10 kvinnor och
9 män.
Sammanlagt har fem referensgruppmöten genomförts.
Vid dessa möten var fördelningen mellan kvinnor och
män följande:
Tabell: Antal kvinnor och män på genomförda externa referensgruppmöten.

Referensgruppmöte

Kvinnor

Män

Möte 1

8

9

Möte 2

2

4

Möte 3

7

5

Möte 4

4

4

Möte 5

3

4

Ovanstående visar på att det har varit en jämn fördelning mellan kvinnors och mäns medverkan i idéstudiearbetet.
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13. Åtgärdskombinationer och utvecklingsmöjligheter
Följande är en tolkning/sammanfattning av de diskussioner som har förts på referensgruppmötena angående
fyrstegsprincipen och målsättningen för Södra Bohusbanans
utveckling. I kapitlet redovisas möjliga åtgärdskombinationer
och utvecklingsmöjligheter på kort (inom 5 år), medellång
(5-10 år)och lång sikt (10-) med utgångspunkt ur framtagna
alternativ (1-7) för infrastruktur- och traﬁkeringsåtgärder.
Redovisningen innefattar även åtgärder där andra samhällsaktörer än Traﬁkverket har ansvaret för genomförande.

13.1 Allmänt
Redovisade åtgärdskombinationer och utvecklingsmöjligheter kan även ses som eftersträvad utbyggnadsordning av Södra Bohusbanan. För varje vidtagen åtgärd
behöver konsekvenserna och effekterna utvärderas
för att avgöra om åtgärden är tillräcklig för att uppfylla
eftersträvad funktion och måluppfyllelse. Fyrstegsprincipen bör således tillämpas kontinuerligt och i realtid.
Därefter kan nästa steg tas i särskild utbyggnadsordning.

13.2 Kort sikt
På kort sikt ökar turtätheten för personttraﬁken med 1
tåg i halvtimmen på hela sträckan Göteborg−Uddevalla.
En ny mötesstation mellan Ljungskile−Uddevalla möjlig-

gör halvtimmestraﬁk. Göteborg−Stenungsund traﬁkeras
med halvtimmestraﬁk under hela dagen (alternativ 2).
Kapaciteten för godstraﬁken har förbättrats eftersom
mötesstationerna i Kode och Säve har förlängts. Planeringen för en ny godsterminal har kommit igång ordentligt med syfte att öka godstransporterna på järnväg.
För att skapa ett tillräckligt resandeunderlag för kollektivtraﬁken, som ger biljettintäkter för investeringar i
kapacitetshöjande åtgärder för järnvägstraﬁken, krävs
andra åtgärder. Stationsnära bebyggelseplanering är exemplevis av stor betydelse för att stärka resandeunderlaget i hela stråket. Likaså att skapa anslutande bussar
och goda bytesmöjligheter vid stationerna i Uddevalla
och Stenungsund. Utredning krävs också för att bedöma
det potentiella resandeunderlaget för att öppna nya
stationer längs Södra Bohusbanan.
Den stora potentialen vad gäller att minska res− och
transportbehovet ligger i en medveten markanvändningsplanering. Det är dock ett långsiktigt arbete, vars
effekter blir mätbara först efter ﬂera år.
Nedan redovisas förslag på kombinationer av åtgärder
från alla steg i fyrstegsprincipen samt vem som har
ansvar för planering och genomförande.

Förslag på åtgärdskombinationer

Åtgärdskombinationer på kort sikt
Steg 1

Steg 2

Steg
3-4
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Ansvar

Transportsnål och stationsnära bebyggelseplanering

Kommunerna, Regionen, Traﬁkverket

Tidtabellsåtgärd för halvtimmestraﬁk hela dagen GöteborgStenungsund

Traﬁkhuvudman, Traﬁkverket

Bra fordon

Traﬁkhuvudman

Senarelagd skolstart

Kommunerna

Förbättrad tåg- och bussinformationen vid varje station.

Traﬁkverket tillsammans med traﬁkhuvudman

Fortsätta arbetet med samordnade strukturplaner på lokal och
regional nivå för bebyggelse, infrastruktur och kollektivtraﬁk för
en transportsnål bebyggelseplanering.

Kommuner, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbunden, Länsstyrelsen, Traﬁkverket

Utveckla ett lånecykelkoncept vid stationer och knutpunkter för
kollektivtraﬁken

Kommunerna, annan aktör?

Planering för gång- och cykelbanor till och från stationer

Kommunerna

Planering för en ny godsterminal i Stenungsund

Industrin, Tågoperatören, Stenungsunds kommun,
Traﬁkverket, andra intressenter

Planering för Uddevalla och Stenungsund station

Uddevalla och Stenungsunds kommun

Utreda det potentiella resandeunderlaget för Brunnsbo station

Göteborgs Stad, Traﬁkhuvudman, Traﬁkverket

Skapa trygga attraktiva och strategiskt lokaliserade parkeringsmöjligheter för cykel och bil vid bytespunkter.

Kommuner och traﬁkhuvudman

Utbyggnad av gång- och cykelbanor till och från stationer och
hållplatser.

Kommunerna

Förlänga mötesstationerna i Säve och Kode

Traﬁkverket

Ny mötesstation Ljungskile-Uddevalla för att uppnå halvtimmestraﬁk

Traﬁkhuvudman, Traﬁkverket
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13.3 Medellång sikt
På medellång sikt är Brunnsbo station byggd (alternativ
3).
Genom att förlänga plattformarna till 250 meter på
samtliga stationer längs Södra Bohusbanan möjliggörs
ökad kapacitet för persontraﬁken (alternativ 1). Kapaciteten för persontraﬁken är fyrdubblad jämfört med
idag och systemet har anpassats till Västlänken som är
planerat för 250 meter långa plattformar.
Uddevallas och Stenungsunds stationer är utbyggda.
Kopplingen till den lokala kollektivtraﬁken är förbättrad.
Bebyggelsen kring samtliga stationerna längs banan
är förtätad och gång− och cykelstråken sammanlänkar
stationerna till andra centrumfunktioner och målpunkter. Lokalisering av verksamheter och arbetsplatser som

är målpunkt för många resenärer ligger med fördel inom
600 meter från stationerna.
Öppnandet av Brunnsbo station har inneburit insatser
i utredning dels vad gäller att bedöma framtida resandeunderlag efter Backaplansområdets utbyggnad, dels
lokaliseringsstudier av Brunnsbo station. Göteborgs
Stad har planerat för en stationsnära och tät bebyggelse. Brunnsbo station kopplas till det lokala buss− och
spårvägsnätet med cykel, gång− och bussförbindelser
till knutpunkten vid Hjalmarbrantingsplatsen och Backa.
En ny godsterminal i Stenungsund möjliggör ﬂer godstransporter på järnväg och tidtabellen behöver troligen
justeras för att rymma ﬂer godståg (trångsektorplan,
kanalplan).
Arbete och utredning påbörjas för att förbereda för
kvartstraﬁk, som bla. innebär dubbelspårsutbyggnad.

Förslag på åtgärdskombinationer

Åtgärdskombinationer på medellång sikt
Steg 1

Ansvar

Transportsnål och stationsnära bebyggelseplanering

Kommunerna

Planera för det fysiska utrymmet för plattformar och station i
relation till övrig markanvänding.

Traﬁkverket tillsammans med kommunerna och
traﬁkhuvudman

Trångsektorplan/kanalplan för person- och godstraﬁk

Traﬁkverket

Lokaliseringsstudier för Brunnsbo station

Traﬁkverket, Göteborg Stad

Utredning gällande fysiska förutsättningarna för dubbelspårsutbyggnad till Brunnsbo

Traﬁkverket (pågår)

Förbättrad tåg- och bussinformationen vid varje station.

Traﬁkverket tillsammans med traﬁkhuvudman

Fortsätta arbetet med samordnade strukturplaner för bebyggelse, infrastruktur och kollektivtraﬁk.

Kommuner, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbunden, Länsstyrelsen, Traﬁkverket

Lånecykelar ﬁnns vid stationer och knutpunkter för kollektivtraﬁ- Kommuner, annan aktör?
ken
Steg 2

Steg
3-4

Samordning av gods i Stenungsund

Industrin, Godsopertörer

Anslutande bussar till samtliga stationer men särskilt till
Brunnsbo station

Traﬁkhuvudman

Tillräckligt långa fordon är en förutsättning för att kunna utnyttja
den fulla plattsformslängden.

Traﬁkhuvudman

Skapa trygga attraktiva och strategiskt lokaliserade parkeringsmöjligheter för cykel och bil vid bytespunkter.

Kommuner och traﬁkhuvudman

Utbyggnad av gång- och cykelbanor till och från stationer och
hållplatser.

Kommunerna

Anlägga plattformar, justera järnvägsanläggningen och på vissa
platser genomföra plankorsningsåtgärder.

Traﬁkverket

Plattformar och hållplats i Brunnsbo
Dubbelspår förbi plattform i Brunnsbo

Traﬁkverket, VGR

Ny station i Stenungsund kommun

Stenungsunds kommun, Traﬁkhuvudman,
Traﬁkverket, VGR

Ny station i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun, Traﬁkhuvudman, Traﬁkverket

Ny Godsterminal i Stenungsund

Industrin, Tågoperatören, Stenungsunds kommun,
Traﬁkverket, andra intressenter
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13.4 Lång sikt
På lång sikt ökar turtätheten för persontraﬁken med 2
tåg i halvtimmen Göteborg−Stenungsund, dvs kvartstraﬁk. Ett dubbelspår mellan Göteborg−Säve och någonstans mellan Säve−Stenungsund möjliggör kvartstraﬁk.
Det ﬁnns även möjlighet att öppna stationen i Säve och
ﬂer nya stationsuppehåll kan bli aktuella.

Hpl

En snabbpendel mellan Göteborg−Uddevalla har börjat
traﬁkera banan som medför kortare restider i vissa resanderelationer och utan att punktligheten försämras.
Brunnsbo station är i kopplat till det lokala buss− och
spårvägsnätet med gång, cykel− och bussförbindelser.
På lång sikt är det möjligt med en spårvagnsslinga och
slutligen en spårväg på bro mot Backa, se ﬁgur (Knutpunkter, K2020).

Figur 23: Förslag enlig K2020 med spårvagnsanslutning. Etapp 1. Spårvagnsslinga, Etapp 2. Spårväg med bro mot Backa. Blå linje är framtida
spårvagnslinje och orange linje är busslinjer.

Förslag på åtgärdskombinationer

Åtgärdskombinationer på lång sikt
Steg 1

Ansvar

Transportsnål och stationsnära bebyggelseplanering

Kommunerna

Tidtabellsåtgärd för halvtimmestraﬁk hela dagen GöteborgStenungsund

Traﬁkverket

Trångsektorplan/kanalplan för person- och godstraﬁk

Traﬁkverket

Utredning gällande fysiska förutsättningarna för dubbelspårsutbyggnad

Traﬁkverket

Fortsätta arbetet med samordnade strukturplaner för bebyggelse, infrastruktur och kollektivtraﬁk

Kommuner, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbunden, Länsstyrelsen, Traﬁkverket

Lånecykelar ﬁnns vid stationer och knutpunkter för kollektivtraﬁ- Kommuner, annan aktör?
ken
Steg 2

Steg
3-4
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Samordning av gods i Stenungsund

Industrin, Godsopertörer

Anslutande bussar till samtliga stationer

Traﬁkhuvudman

Skapa trygga attraktiva och strategiskt lokaliserade parkeringsmöjligheter för cykel och bil vid bytespunkter.

Kommuner och traﬁkhuvudman

Utbyggnad av gång- och cykelbanor till och från stationer och
hållplatser.

Kommunerna

Plattformar och hållplats i Säve
Dubbelspår förbi plattform i Säve
Dubbelsspår någonstans mellan Säve och Stenungsund

Traﬁkverket, VGR
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14. Slutsatser
Pendlingen på Södra Bohusbanan har ökat kraftigt det
sista året och antas öka ytterligare. I samhällena längs
kusten ökar också befolkningsmängden som nyttjar
Södra Bohusbanan för pendling. Befolkningsökningen
förväntas fortskrida i samtliga kommuner och befolkningstätheten bedöms bli som störst närmast Göteborg.
Kommunerna i stråket arbetar för att åtminstone 40 %
av samtliga resor ska ske med kollektivtraﬁk år 2025.

•

Investeringar i kapacitetshöjandeåtgärder som
syftar till att minska förseningstiden eller den
genomsnittliga planlagda restiden har störst
samhällsekonomisk nytta på sträckan Göteborg−
Ytterby. Här är det ﬂest resenärer som drabbas av
förseningar.

•

Halvtimmestraﬁk mellan Göteborg−Uddevalla
uppnås genom att bygga en ny mötesstation mellan Ljungskile−Uddevalla. Mötesstationen har en
god samhällsekonomisk lönsamhet med relativt
låga investeringskostnader.

•

Godstågens längd som traﬁkerar Södra Bohusbanan har stor påverkan på dagens punktlighet. För
att höja kapaciteten för godstraﬁken och förbättra
dagens punktlighet och återställningsförmåga bör
därför mötesstationerna i Kode och Säve förlängas
och en ny mellanblocksignal anläggas. Mötesstationerna möjliggör möte med godståg med full
längd, tåg som idag inte ryms på beﬁntliga mötesstationer och som skapa förseningar.

•

Förlängda plattformarna på samtliga stationer
ökar sittplatskapaciteten kraftigt mellan Göteborg−Stenungsund jämfört med JA. För att uppnå
motsvarande sittplatskapacitet med ökad turtäthet krävs åtminstone kvartstraﬁk Göteborg−Stenungsund och halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla. Kombineras halvtimmestraﬁk och förlängda
plattformar ger det en 4−dubbling av kapaciteten
för persontraﬁken i jämförelse med idag.

•

Brunnsbo station bör byggas med dubbelspår för
att inte skapa ett förseningskänsligt system. En ny
hållplats i Brunnsbo ger en restidsförlängning med
ca 1−1,5 minut i jämförelse med JA. Byggbarheten
för ett dubbelspåret kan dock begränsas på grund
av litet fysisk utrymme i området.

•

De samhällsekonomiska effekterna av Brunnsbo
station är små eller osäkra. Sannolikt skulle en ny
station i Brunnsbo värderats högre om effekterna
av införandet av trängselskatt och framtida markanvändning i området inkluderats i den samhällsekonomiska modellen. Resultaten visar på vikten
av en medveten långsiktig maranvändningsplanering för en attraktiv station med stationsnära
bebyggelse (bostäder och verksamheter) och ett
anslutande kollektivtraﬁknät som stärker resandeunderlaget.

I nuläget bedömer Traﬁkverket att det framtida behovet
av antalet tåglägen för godståg kommer att rymmas,
men man kommer inte att kunna tillgodose behovet av
att kunna köra gods även under tider på dygnet då banan
idag är fullt belastad.
För att tillgodose behovet av framtida transporter
på järnväg behöver kapaciteten förbättras på Södra
Bohusbanan.
De traﬁkerings- och infrastrukturkombinationer som
föreslås i denna idéstudie syftar främst till att höja
kapaciteten, utöka turtätheten och möjliggöra nya
hållplatser. Sammantaget bedöms genomförandet av
föreslagna åtgärdskombinationer leda till följande effekter;
•

Större möjligheter för boende, arbetande och
studenter utefter Södra Bohusbanan att använda
spårbunden kollektivtraﬁk för att effektivt och
snabbt förﬂytta sig mellan olika delar av regionens
kuststräcka från Uddevalla i norr till övriga delar av
västra Sverige.

•

Kortare direktrestider med tåg i ﬂera resanderelationer.

•

Ökat kollektivtraﬁkresande framförallt genom
generering av nya resor och nya resmönster.

•

Minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar.

Nedan konkretiseras några av slutsatserna från genomförda analyser och effektbedömningar;
•

Enligt genomförda analyser av de samhällsekonomiska effekterna så är en utökad traﬁkering på
Södra Bohusbanan lönsam, dvs nyttorna av den
utökade turtätheten överstiger de ökade traﬁkeringskostnaderna. Vid samhällsekonomiska
bedömningar av kollektivtraﬁksatsningar gäller
ofta det motsatta. Resandeunderlaget/resandeefterfrågan tycks dock vara såpass stort längs Södra
Bohusbanan att det med god marginal motiverar
satsningar som möjliggör en utökad traﬁkering.
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• Vid uppehåll i Brunnsbo ﬂyttas tågmötet, som idag
sker i Olskroken till Marieholmsbrons södra fäste,
vilket tydliggör behovet av ett sammanhängande
dubbelspår hela vägen från Marieholmsbron till
Olskroken.
•

•

För att möjliggöra kvartstraﬁk mellan Göteborg−Stenungsund krävs omfattande dubbelspårsutbyggnad. Mellan Göteborg−Stenungsund
behövs åtminstone en sträcka partiellt dubbelspår
(Göteborg Kville − Säve) och två nya mötesstationer (alternativ 5). För att systemet ska vara robust
krävs ﬂer partiella dubbelspår. Lokaliseringen av
ytterligare dubbelspår har ej utretts tillräckligt i
denna idéstudie för att några slutsatser kan dras.
Byggbarheten på sträckan är på många platser
begränsad och järnvägen passerar genom ﬂera
skyddsvärda områden.
De föreslagna kapacitetshöjande åtgärderna
förbättrar inte den genomsnittliga restiden i något
av alternativen, med undantag för alternativ 7
(snabbpendel). Det ﬁnns dock stor risk att en
snabbpendel skapar ett mycket förseningskänsligt tågsystem. När snabba och långsamma tåg
blandas uppstår bla. kapacitetsförluster. I detta
sammanhang bör det även påpekas att det ﬁnns
en alternativ färdväg för resande mellan Göteborg−
Uddevalla via Öxnered och den nya Norge− Vänerbanan. Restiden mellan Uddevalla−Göteborg
via Öxnered är ca 58 minuter när Nordlänken är
ombyggd.

•

Överﬂyttning av bilresor till tåg och ett minskat
bilinnehav leder till minskade utsläpp av koldioxid
och andra luftföroreningar. Effekterna är som
störst i alternativ 5,6 och 7 på grund av en utökad
turtäthet. Byggbarheten kan dock försvåras i
dessa alternativ eftersom de innebär en större
utbyggnad och påverkan på sin omgivning. Fler
människor i närheten av järnvägen kan komma
att bli påverkade av buller− och vibrationer vid en
utökad turtäthet.

•

Den absolut största potentialen för att minska res−
och transportbehovet och utsläppen av luftföroreningar från transportsektorn är om åtgärder för
en förbättrad kollektivtraﬁk kombineras med en
medveten markanvändningsplanering.
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•

De samhällsekonomiska effektern av en station
i Säve är inte analyserade, men mot bakgrund av
resultaten gällande Brunnsbo station, är en station
i Säve troligen inte samhällsekonomiskt försvarbar. Resandeunderlaget är för litet. För att stärka
resandeunderlaget i Säve behövs en medveten
markanvändningsplanering som syftar till en utbyggnad i stationsnära läge. Sådana planer har för
närvarande inte Göteborg Stad.

•

Ett uppehåll i Säve medför att tågmötet mellan
Göteborg Kville−Olskroken ﬂyttas till sträckan
mellan Göteborg Kville−Skogome. För att klara
ett uppehåll i Säve behövs därför antingen en ny
mötesstation eller ett partiellt dubbelspår mellan
Göteborg Kville−Skogome

•

Ny hållplats i Säve ger en genomsnittlig restidsförlängning på ca 3 minuter. Ett stopp i Jörlanda skulle
förlänga restiden med ytterligare 2 minuter.

•

De samhällsekonomiska effektern av en station i
Jörlanda är inte analyserade, men mot bakgrund
av resultaten gällande Brunnsbo station, är en
station i Jörlanda troligen inte samhällsekonomiskt
försvarbar. Resandeunderlaget är för litet.

Det är av stor betydelse att steg 1-åtgärderna inte
faller bort i det fortsatta planeringsarbetet (se kapitel
10). Steg 1−åtgärderna behöver förﬁnas och preciseras
liksom de fysiska åtgärderna i takt med att projekt och
planeringsarbete fortskrider.
Slutligen är det viktigt att påpeka att föreslagna infrastruktur− och traﬁkeringsåtgärder med fördel kombineras med åtgärder som Traﬁkverket ej ansvarar för och
från alla steg i fyrstegsprincipen (se kapitel 13).
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14.1 Traﬁkverkets bedömning
Sammantaget bedömer Traﬁkverket att följande alternativ och åtgärder är lämpliga att genomföra.
På kort sikt:
•

Förlängda plattformar, ca 140 meter, - ger ökad
sittplatskapacitet i kombination med nya fordon.

•

Förlängda mötesstationer i Säve och Kode för
godstraﬁken- förbättrar punktligheten och återställningsförmågan betydligt för persontraﬁken,
särskilt vid halvtimmestraﬁk .

•

Mötesstation i Grohed - möjliggör halvtimmestraﬁk för persontraﬁken Göteborg−Uddevalla och förbättrar punktligheten och återställningsförmågan.

På medellångsikt:
•

Brunnsbo station i kombination med dubbelspår
Göteborg Kville till Brunnsbo station- förbättrar
tillgängligheten till arbetsplatser på Hisingen från
Bohuslän.

På lång sikt:
•

Etappvis dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Stenungsund i beﬁntlig eller ny sträckning - medger
kvartstraﬁk för persontraﬁken Göteborg−Stenungsund.

•

Ny station på Norra Hisingen - ger nya möjligheter
till resandeutbyte.

Det krävs fördjupade studier för att kunna ta ställning till
vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå ett system
med god punktlighet och återställningsförmåga när
persontraﬁken kör kvartstraﬁk. Det potentiella resandeunderlaget för en ny station på Norra Hisingen bör också
undersökas närmare.
Traﬁkverket bedömer även att alternativ 1, som innebär
plattformsförlängningar som är anpassade til Västlänken, ca 250 meter, bör genomföras. Kapacitetstillskottet
blir mycket högt för persontraﬁken och frågan är när det
ﬁnns ett resandeunderlag som kan täcka kostnaderna
för en investering. När i tid plattformarna ska anläggas
är därför en fråga för vidare diskussion och utredning.
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15. Fortsatt arbete
15.1 Traﬁkverkets beslut
Mot bakgrund av inkomna synpunkter, genomförd
idéstudie och andra parallella utredningar har beslut
fattats att genomföra följande utredningar under åren
2012-2014:
• Projektering av förlängda plattformar till ca 140
meter på Södra Bohusbanan . Förlängning av plattformar i kombination med längre tåg ökar sittplatskapaciteten.
• Järnvägsplan för ny mötesstation i Grohed, Ny
mötesstation möjliggör halvtimmestraﬁk för
persontraﬁken Göteborg−Uddevalla och förbättrar
punktligheten och återställningsförmågan.
• Förstudie för förlängda mötesstationer för
godstraﬁken i Säve och Kode. Åtgärden förbättrar
betydligt punktligheten och återställningsförmågan för persontraﬁken.
Se även bilaga 7 - Ställningstagande till fortsatt arbete.

15.2 Förslag till fortsatt arbete
Följande är förslag till fortsatt arbete:
Utredning av Brunnsbo station
Såväl lokalisering och utformning, fysiska förutsättningar för dubbelspår, potentiellt resandeunderlag
samt den samhällsekonomiska nyttan behöver utredas
vidare för Brunnsbo station. Utredningen av Brunnsbo
station är en gemensam fråga för Göteborg Stad, Västra
Götalandsregionen, Västtraﬁk och Traﬁkverket. De
fysiska förutsättningarna för dubbelspår från Kville mot
Brunnsbo har utretts översiktligt i utredningen för Kville
Bangård - Tekniskt PM samt Kapacitets- och spårstudie
(2010-12-14).
Södra Bohusbanans anslutning till framtida spårsystem Kville-Göteborg C
En kapacitetsstudie behövs för att utreda hur en utökad
traﬁk på Södra Bohusbanan påverkar godstraﬁken över
Marieholmsbron och utformningen av framtida spårsystem på Kvillebangården, Marieholmsbron, Olskroken
och Västlänken.
Åtgärdsvalsstudie för ökad turtäthet
Åtgärdsvalsstudie för ökad turtäthet /dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Stenungsund inklusive analys av ﬂer
tidtabellsupplägg för snabbbpendeltåg och vad som
krävs i fysiska åtgärder. Det krävs fördjupad utredning
för att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas för att
uppnå tät pendeltågstraﬁk i kombination med regiontågstraﬁk och var någonstans dubbelspårsutbyggnaden
bör ske.
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Studier i restidsförkortning
Fördjupade studier behövs av hur restiden mellan Göteborg−Uddevalla kan förkortas, såsom;Vidare utredning
för åtgärder för höjd hastighet mellan Göteborg−Säve.
Anläggningskostnader
Innan beslut om en större infrastrukturåtgärds genomförande måste en succesivkalkyl genomföras.
Godsstudie
En marknadsanalys bör genomföras för behovet av en
godsterminal i Stenungsund och som helst är baserad på
en lokaliseringstrategi för godsterminaler i Västsverige.
Gemensam överenskommelse/handlingsplan för
utvecklingen av Södra Bohusbanan
Det är viktigt att ta fram en gemensam överenskommelse /handlingsplan för utvecklingen av Södra Bohusbanan tillsammans med berörda aktörer enligt alla steg i
fyrstegsprincipen.
Studie stationsnära läge
En kartläggning av nuvarande kvaliteter och brister i
stationsorterna längs med Södra Bohusbanan bör göras
genom olika kartstudier av nuvarande markanvändning.
Därefter visas empiriskt hur markanvändningsplanering
påverkar antalet personkilometer i kombination med
förbättrad kollektivtraﬁk och åtgärder för att effektivisera beﬁntlig infrastruktur.
Plattformsförlängningar - anpassning till Västlänken
En bedömning av kostnaderna och en utredning av de
fysiska förutsättningarna genomförs för plattformsförlängningar på samtliga stationer. De samhällsekonomiska effekterna av åtgärderna bör även utvärderas samt
när i tid plattformarna ska anläggas.
Miljöunderlag
Ett miljöunderlag bör också tas fram inför fortsatt utredning av Södra Bohusbanan. De estetiska värden som
återﬁnns i landskap och bebyggelse är även viktiga att
ta hänsyn till i utvecklingen av Södra Bohusbanan (se
avsnitt 15.3).
Social konsekvensbeskrivning och jämställdhet
I fortsatt arbete bör en social konsekvensbeskrivning
genomföras som synliggör olika grupper i samhället genom att beskriva och analysera sociala förändringar och
konsekvenser av planerade åtgärder. Liksom att man
även fortsättningsvis i planeringsprocessen för Södra
Bohusbanan belyser och likställer såväl kvinnors som
mäns kunskaper, värderingar och önskemål och klarlägger möjliga konsekvenser av en åtgärd.
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15.3 Miljöunderlag inför fortsatt utred-

Nedan redovisas det som bör undersökas närmare.
Inventering av:

ning av Södra Bohusbanan
Ett miljöunderlag bör tas fram inför en eventuell fortsatt
utredning av Södra Bohusbanan. Att inventera miljön
längs beﬁntlig bana och identiﬁera och inventera områden (landskap) som är känsliga kan ha stor betydelse
för en riktad fysisk åtgärd i ett senare skede i planeringsprocessen. De estetiska värden som återﬁnns i landskap
och bebyggelse är viktiga att ta hänsyn till i utvecklingen
av Södra Bohusbanan och i förvaltningen av Bohuslän
som kulturbärare.
Miljöpåverkan av en viss åtgärd kan minimeras om ett
bra underlag ﬁnns till handa. Det kan även leda till att
beﬁntliga miljöbrister/störningar, som identiﬁerats i underlaget, kan åtgärdas i samband med genomförandet
av en ev. åtgärd, som främst syftar till att förbättra järnvägens standard eller kapacitet. Det ges alltså möjlighet
till att påverka utformning och lokalisering av en åtgärd
i ett tidigt skede i planeringsprocessen, som tar hänsyn
till natur− och kulturvärden.

•

landskapet (natur och kultur), som pekar på områden/strukturer/funktioner som kräver särskild
hänsyn och som ger underlag för miljöbedömningar.

•

buller− och vibrationsstörda områden

•

trummor. Vid byte av trumma ska djur i vatten
identiﬁeras.

•

djur i vatten (utter, groddjur, ﬁsk)

•

artrika järnvägsbankar och stationsområden, som
ofta är egna biotoper (kantzoner och hävd). Organismgrupper, både arter och artfrekvens

•

hotade arter i närmiljön

•

fula och slitna miljöer

•

skyddade vattentäkter.

Om en bra inventering av beﬁntlig bana och dess omgivningar ligger till grund för lokalisering och utformning vid
utbyggnad är det också betydligt enklare att budgetera
rätt. Oförutsägbara kostnader (såsom kompensationsåtgärder eller dylikt), som beror på att miljöunderlaget
inte är tillräckligt, kan undvikas. Det kan även innebära
att att områden och miljöer som med stor sannolikhet är kostnadsdrivande och/eller som troligen medför
risker, blir bortvalda innan man går vidare i planeringen
och utför en riktad åtgärd.
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16. Remissredogörelse
Utkast till slutrapport har skickats ut till berörda aktörer för
synpunkter, se bilaga 5 för brev samt sändlista. Sammanlagt
har Traﬁkverket tagit emot 10 svar (se bilaga 6 ). I remissutskicket ställdes riktade frågor till remissinstanserna. I detta
kapitel sammanfattas således de synpunkter som framförts av ﬂertalet aktörer. Övriga synpunkter som inte direkt
anknyter till de övergripande frågeställningarna och som
har framförts av färre remissinstanser redovisas delvis under
rubrikerna övriga synpunkter och i sin helhet i bilaga 6. Kapitlet innehåller även Traﬁkverkets bemötande gällande hur
dessa synpunkter har beaktats i idéstudien och i det fortsatta
arbetet.

Vad är viktigast att arbeta vidare med?
Sammanfattade
synpunkter

Bemötande

Kortare restider och att nå
eller närma sig målet
restidskvot 0,8.

Detta kan uppnås med färre
uppehåll, hastighetshöjningar och
nybyggda spårträckor. Traﬁkverket
föreslår därför att en utredningar
gällande höjd hastighet och ökad
turtäthet ska startas, se kapitel 15:2

Åtgärder för att förbättra
punktligheten och återställningsförmågan.

Åtgärder för att förbättra
punktligheten och återställningsförmågan kan exempelvis vara,
färre turer, integrerade traﬁkplaner,
komfortabla och bra fordon, ökad
spårkapacitet, trångsektorsplaner.
Traﬁkverket har beslutat att
genomföra förstudie för nya
mötesstationer för godstraﬁken, se
kap 15.1. Västtraﬁk har under 2011
beslutat att köpa in nya fordon
som ska traﬁkera Bohusbanan.

Ökad turtäthet

Turtätheten på Bohusbanan har
ökat sedan idéstudien startade
med 1 insatståg på morgonen
Göteborg-Stenungsund och 1
insatståg på eftermiddaggen
Göteborg-Uddevalla.

16.1 Sammanfattade synpunkter och
kommentarer
Hur ska Södra Bohusbanan utvecklas som transportstråk?
•

Södra Bohusbanan är ett av huvudstråken som
framhålls i GR:s mål och strategidokument K2020.
Grundprincipen är att huvudnoderna i Västra
Götaland binds samman med attraktiv och snabb
spårbunden kollektivtraﬁk. Södra Bohusbanan är
en del av en större helhet som måste beaktas.

•

Den gemesamma målsättningen i K2020 ska vara
vägledande i utvecklingen av Södra Bohusbanan.

•

Södra Bohusbanan bör utvecklas genom att kapaciteten för såväl person- som godstransporter höjs
på banan.

•

Målet med restidskvot 0,8 jämfört med bil är viktigt för kollektivtraﬁkens konkurrenskraft och bör
vara vägledande för framtida utveckling.

- på kort sikt halvtimmestraﬁk Stenungsund-Uddevalla
- på längre sikt kvartstraﬁk/
tiominuterstraﬁk
Göteborg – Stenungsund

Det ﬁnns även möjligheter att
fr.o.m. 2013, när utbyggnaden av
Norge-/Vänerbanan är klar, att
sätta in 1-2 insatståg på
eftermiddagen mellan GöteborgVänersborg/Uddevalla. Restiden
mellan Göteborg-Uddevalla
beräknas vara 55-60 min, dvs. en
restidsvinst på 15-20 min.
Kvartstraﬁk kräver partiell
dubbelspårsutbyggnad, vilket
kräver vidare utredning, se kap 15.2.

Plattformsförlängningar

Under 2010/2011 har Västtraﬁk
tillsammans med Traﬁkverket
översiktligt utrett möjligheterna till
att förlänga beﬁntliga plattformar
till ca 140-170 m, vilket skulle öka
sittplatskapaciteten från 560-880
sittplatser per timme i en riktning.

•

Restidsförkortning mellan Gbg-Uv är avgörande
för att pendlingen ska bli attraktiv.

- på kort sikt plattformsförlängningar som kan vara
begränsade till ca 140 meter

•

På Södra Bohusbanan ska det ﬁnnas möjlighet att
öppna nya stationer med resandeutbyte på Norra
Hisingen, i Kungälv och Uddevalla kommun.

- på längre sikt plattformsförlängningar till normallängder, Nästa steg är att utreda utökad
traﬁkering på Södra Bohusbanan
anpassade till Västlänken.
kopplat till banans anpassningen
(endast VT/LST)

•

Södra Bohusbanans utveckling ska bidra till att
minimera olycksrisken och minska dess barriäreffekt, särskilt i tätorterna.

till Västlänken, se kap 15:2 Förslag
till fortsatt arbete.
Två traﬁksystem mellan GöteborgTvå traﬁksystem mellan
Uddevalla innebär omfattande
Göteborg-Uddevalla, ett
med få uppehåll och ett med dubbelspårsutbyggnad, vilket
kräver vidare utredning se kap 15.2.
ﬂera uppehåll.

Säkerställd kapacitet för
gods
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Traﬁkverket planerar att genomföra
en förstudie för nya mötesstationer
för godstraﬁken i Kode och Säve.
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På sikt nya stationer och
uppehåll i Brunnsbo, Säve/
Skogome och i Kungälvs
kommun (Jörlanda och
Kungälvs centrum), ev. ﬂer.

Traﬁkverket konstaterar att det
råder delade meningar om vilka
stationer som är lämpliga att
öppna och när de ska öppnas.
Traﬁkverkets inställning är att
resandeunderlaget för en ny
station ska vara tillräckligt för att
uppnå samhällsekonomisk
lönsamhet samt att punktligheten
och återställningsförmåga ej ska
försämras och att den totala
restiden inte förlängs påtagligt. En
ny station innebär alltid längre
restid. Traﬁkverket anser att diskussionerna kring nya stationer och
uppehåll ska föras gemensamt
med samtliga berörda längs banan.

Fortsatt samverkan mellan
transportplanering och
markanvändning.

Traﬁkverket är helt enig men vill
poängtera vikten av en samordning
på en regionl nivå. Se även
kommentar ovan.

Säkerställd spårkapacitet
över/under Göta Älv.

Traﬁkverket föreslår att en samlad
framtida traﬁkerings- och
kapacitetsbild tas fram med
särskilt fokus på Marieholmsbron,
Olskroken och Västlänken, se även
kap kap 15:2 Förslag till fortsatt
arbete.

Planskildheter med järnväg i
Stenungsunds tätort och i
Kungälvs kommun

Finns det transportfunktioner som ni tycker ska ges
en större vikt än andra?
Sammanfattningsvis har följande funktioner uppgetts,
1.

Punktligt järnvägssystem med god återställningsförmåga - ett mindre sårbart system

2.

Ökad tillgänglighet för persontraﬁken genom;
» tätare turer, halvtimmestraﬁk StenungsundUddevalla
» på längre sikt kvartstraﬁk/tiominuterstraﬁk
Göteborg-Stenungsund
» kortare res- och anslutningstider mellan olika
traﬁkslag

Övriga synpunkter - Vad
Bemötande
är viktigast att arbeta vidare
med?
Resecentrum i Stenungsund
och Uddevalla för ett ökat
kollektivtraﬁkunderlag,

Södra Bohusbanans framtida
utveckling ska bidra till att
minimera olycksrisken och minska
dess barriäreffekt, särskilt i
tätorterna. Arbetet med att minska
barriäreffekten av Södra
Bohusbanan är gemensam fråga
för kommunen och Traﬁkverket.

» längre tåg och plattformar

Traﬁkverket uppmuntrar
kommunen att fortsätta att driva
dessa frågor tillsammans med
berörda aktörer.

3.

Säkerställd tillgänglighet för godstraﬁk

4.

Nya stationer för resandeutbyte

Traﬁkverket deltar i arbetena kring
resecentrum i Stenungsund och
Uddevalla och ser fram emot ett
fortsatt deltagande.

Hur ser Ni på Traﬁkverkets bedömning av framtiden
med koppling till åtgärder på kort, medellång och lång
sikt?

Viktigt att fortsatta studier
genomförs av den sträckning
av Bohusbanan som
redovisas i ÖP (Kungälv och
Gbg) och i idéstudie ”Spår
2050”, med stickspår till
Kungälv och därutöver också
en eventuell koppling till
Norge/Vänerbanan.

Traﬁkverket noterar detta och har i
kapitel 15:2 föreslagit att det ska
ingå i en utredning för ökad
turtäthet/dubbelspårsutbyggnad
Göteborg-Stenungsund.

Det ﬁnns behov av en bred
infrastrukturstudie som
genomförs i denna del av
regionen, den norra entrén,
både vad gäller väg, järnväg
och kanske även sjöfart.
(Nya förbindelser över
Nodre- och Göta älv, samt
kopplingen mellan Tjörn och
Kungälv, även traﬁken på
Göta älv skulle ingå i denna
studie.)

Traﬁkverket genomför just nu en
kapacitetsutredning för samtliga
traﬁkslag och en utredning
gällande Vänersjöfarten. Dessa
studier är relativt övergripande till
sin karaktär, men ger ett bra
underlag för att starta en bredare
studie för den s.k. norra entrén.
Regionen är en viktig part i detta
arbete.

Traﬁkverkets bedömning i utkast till slutrapport:
På kort sikt:
• Förlängda mötesstationer i Säve och Kode
• Halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla
• Halvtimmestraﬁk hela dagen Göteborg−Stenungsund
På medellångsikt:
• Brunnsbo station
• Dubbelspår Göteborg Kville till Brunnsbo station
På lång sikt:
• Kvartstraﬁk Göteborg
Stenungsund
• Partiell dubbelspårsutbyggnad
• Resandeutbyte i Säve
Traﬁkverket bedömer även att plattformsförlängningar
bör genomföras längs sträckan. När i tid plattformarna
ska anläggas är dock en fråga för vidare diskussion och
utredning.
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Sammanfattning av inkomna synpunkter
• Traﬁkverkets bedömningar av åtgärder på kort och
medellång sikt är rimliga.
•

På längre sikt bör restidsvinster ges störst prioritet
för att öka pendlingsbenägenheten och för att nå
målet om högre marknadsandelar för kollektivtraﬁken

•

Plattformsförlängningar bör ligga tidigt i utbyggnadsprocessen.

•

Förslagna åtgärder såsom plattformsförläningar,
halvtimmestraﬁk Göteborg-Uddevalla, ny station
i Brunnsbo innebär en alltför låg ribba i förhållande
till när i tid åtgärden föreslås att genomföras och i
förhållande till uppfyllda funktioner. Det är viktigt
att bygga ut till dubbelspår för att uppnå en ökad
turtäthet, punktlighet och återställningsförmåga
och möjliggöra två tågsystem .

•

Plankorsningsåtgärder i tätorterna längs banan bör
också prioriteras för att minska barriäreffekterna
och risken för olyckor.

Övriga synpunkter
Sammanfattade
synpunkter

Bemötande

Tveksam till att det ﬁnns
tillräckligt befolkningsunderlag i Säve för ett resandeuppehåll. Den bef. som anges
m 5 km radie inkluderar
Kärra.

Det potentiella resandeunderlaget
för alla nya station bör undersökas
närmare. Detta görs i det fortsatta
arbetet med att utveckla Södra
Bohusbanan.

Tveksamheter till behovet av
en station i Brunnsbo
respektive Säve.

Se ovan.

Lokaliseringen av stationer
bör samordnas med
kommunens markanvändningsplaner

Traﬁkverket håller med remissinstanserna om detta. I det fortsatta
arbetet med Södra Bohusbanan är
dessa frågor viktiga att beakta.
Diskussionerna kring stationslokalisering förs gärna på en regional
nivå.

Idéstudien bör visa på
banans funktion med
genomgående traﬁk genom
Göteborg.

Inom ramen för Västlänken och i
VGR:s Tågstrategi undersöks Södra
Bohusbanans funktion med
genomgående traﬁk genom
Göteborg på längre sikt. Exakt
traﬁkupplägg för de olika linjerna
till och genom Göteborg C är ej
fastställt. Tågen från Stenungsund
planeras att gå till Mölndal och
från Uddevalla till Borås.
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ÄR det möjligt att ﬂytta de
tänkta dubbelspåren och
stationen i Säve till Skogome? En kompletterande
traﬁkeringsanalys bör göras
för att studera effekterna av
alternativa placeringar av
mötesspår etc.

En kompletterande översiktlig
traﬁkeringsanalys har genomförts
för dubbelspår i beﬁntlig sträckning
till Skogome inklusive stationsuppehåll i Skogome. Effekterna blir
desamma som vid ett stationsuppehåll i Säve, dvs. förlängd restid
och ökad punktlighet och
återställningsförmåga. Alternativa
sträckningar för dubbelspår har
inte undersökts, vidare utredning
krävs. Mötesbilden förändras men
inga nya mötesmöjligheter behöver
skapas utöver dubbelspårsutbyggnaden. Synpunkten har beaktats i
kapitel 15 genom förslag till fortsatt
arbete. Synpunkten har även
beaktats i kap 14.1 Traﬁkverkets
bedömning, som inte pekar ut just
Säve station som en plats för
resandeutbyte på Norra Hisingen.

Det är oklart vilket mål
idéstudien sätter för
framtida transportbehov. (s
30)

Utgångspunkten för idéstudien har
varit de transportpolitiska målen
(samt de regionala och lokala
målen för samhällsuteveckling).
Inom ramen för studien har inga
mål för framtida transportbehovslagits fast. I regionens pågående
arbete med Tågstrategi 2035, i
samarbete med Traﬁkverket,
kommer resandemål baserade på
K2020 tas fram.

Vad är rimliga mål sett till en
hållbar utveckling och
K2020?

Idéstudien bör tydligare
beakta Södra Bohusbanans
samspel med Norge-Vänerbanan

Samspelet med Norg-/Vänerbanan
beskrivs översiktligt i Idéstudien.
Studiens avgränsning har gjort att
dessa relationer inte studerats
ingående. I fortsatt utredningen av
Södra Bohusbanan är detta viktigt
att beakta. Arbetet kommer att
genomföras i ﬂer olika utredningar.

Allt gods fr Uddevalla-Snu
måste det gå på Södra
Bohusbanan?

Nej, Traﬁkverket bedömer att
godstraﬁken i relationen
Uddevalla−Göteborg efter år 2012
kan gå via Öxnered och på den
nybyggda Norge− Vänerbanan, se
även sid 30 och 35.

Varför anges inte ökad
användning av Norge-Vänerbanan som steg 1 åtgärd för
att säkerställa kapaciteten
för godstraﬁken.

En ökad anv. av Norg- Vänerbanan
är en förutsättning för alternativgenereringen, se svar ovan.
Synpunkten är relevant och har
även beaktats genom att den ﬁnns
med som en åtgärd i kap 10. Det
ﬁnns även möjligheter att fr.o.m.
2013, när utbyggnaden av Norge-/
Vänerbanan är klar, att sätta in 1-2
insatståg på eftermiddagen mellan
Göteborg-Vänersborg/Uddevalla.
Restid Göteborg-Uddevalla 55-60
min beroende på tidtabellsläge dvs.
restidsvinst 15-20 min.
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Önskar längre tidshorisont i
idéstudien.

Den längre tidshorisonten hanteras
till viss del i pågående kapacitetsutredning. Den kommer även att
hanteras i fortsatta utredningar
framförallt i utredningen kring
ökad turtäthet på Södra
Bohusbanan.

Koppling mellan Södra
Bohusbanan och Hamnbanan vid Kvillebangården för
att möjliggöra transporter av
både gods och personer från
Brunnsbo och väster ut och
avlasta Marieholmsbron
(triangelspår – Traﬁkverkets
notering)

En ny spårsträckning mellan Södra
Bohusbanan och Hamnbanan är
komplicerad att bygga ut, med
tanke på beﬁntlig bebyggelse och
infrastruktur samt kommunens
pågående markanvändningsplaner
i området kring Brunnsbo. Att
blanda person- och godstraﬁk på
hamnbanan kan också vara en risk
för godstransporternas framkomlighet till hamnen.

Vill ansluta Södra Bohusbanan till Västlänken genom
tunnel under Göta älv

I fortsatt utredning av Södra
Bohusbanan för ökad turtäthet och
säkerställd kapacitet över/under
Göta Älv kommer kopplingarna
från Södra Bohusbanan studeras.
Se kapitel 15 Fortsatt arbete

Höghastighetståg bör
samordnas med denna
idéstudie.

Traﬁkverket är en av deltagarna i
Coinco North som är ett EU-projekt
som har som målsättningen att
korta restiden mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Förutsättningarna för en utbyggnad av beﬁntligt
järnvägssystem är relativt klara
medan förutsättningarna för ett
HHT-koncept är mycket oklara.
Dessa analyser bör därmed
särskiljas tillsvidare.

De samhällsekonomiska
bedömningarna tenderar att
halta eftersom kostnaderna
kan beräknas med någorlunda säkerhet medan
nyttorna är betydligt svårare
att värdera. I detta fall är inte
nyttorna av ökad godstraﬁk
inkluderade, vilket hade varit
önskvärd. Tidsvärdet kan
även diskuteras.

Detta problem gäller generellt för
Traﬁkverket. Samhällsekonomiska
metoder är osäkra. Samma
metoder tillämpas nationellt och i
åtgärdsplaneringen inför natioell
plan för transportsystemet.
Traﬁkverket har ambitionen att
utveckla metoden tillsammans
med forskningsvärlden.

De estetiska värden som
återﬁnns i landskap och
bebyggelse är viktiga att ta
hänsyn till i utvecklingen och
i förvaltningen av Bohuslän
som kulturbärare. Det är av
stor vikt att de fysiska
ingrepp och byggnader som
Södra Bohusbanan kommer
att ge upphov till ges en
medveten och modern
utformning med höga
gestaltningsmässiga
kvaliteter i internationell
klass.

Likväl som det är viktigt att ta fram
ett bra miljöunderlag är det viktigt
att hänsyn tas till de estetiska
värdena. Kapitel 15.3 första stycket
har kompletteras med en skrivning
om detta.

Det är svårt att hålla isär de
olika alternativen, eftersom
de delvis överlappar
varandra. Det hade varit
lättare att ställa upp en
kravspeciﬁkation och
därefter se vad dessa krav
förutsätter.

Traﬁkverket är medveten om att de
olika alternativen är svåra att hålla
isär. Det ﬁnns en oändlig mängd
kombinationer av åtgärder som
inte har studerats. Det som
redovisas i idéstudien är ett
begränsat urval av åtgärder som är
valda utifrån hur väl de uppfyller
önskvärd funktion. Hur man på ett
pedagogiskt sätt redovisar
alternativgenereringen och förslag
till olika åtgärdskombinationer är
ett utvecklingsarbete som ständigt
pågår. Önskvärda funktioner på
kort, medellång och lång sikt, kan
ses som en kravspeciﬁkation.

Är bullereffekterna inkluderade i bedömningen?

Nej, inte i den samhällsekonomiska
analysen. Effekterna är dock
beskrivna i korthet på sidan 61.
Kostnaderna för miljö- och
bullerskyddsåtgärder är även
översiktligt bedömda för varje
åtgärd.

Studien är oklar beträffande
snabbpendel. I beskrivningen och på kartskissen anges
att tågen ska stanna i
Stenungsund och Ljungskile,
medan texten t h om skissen
även anger uppehåll
Brunnsbo.

Oklarheten har tydliggjorts i
slutrapporten.

Vi anser att Bohusbanan ska
ses som en enhet. Varje
förslag till utvecklingen av
södra delen innebär
ytterligare försämring av
resurserna för norra delen,
Uddevalla-Strömstad.

Vid en prioritering av åtgärder i
transportsystemet sammanvägs
hela Region Västs transportefterfrågan och hur väl en investering
bidrar till att uppfylla de
transportpolitiska målen. Framtida
investeringar i Södra Bohusbanan
ska inte sättas i motsats till
frånvarande investeringar på Norra
Bohusbanan.

Stödjer Munkedals kommuns krav på timmestraﬁk
Göteborg-uddevalla förlängs
till Munkedal och att
sträckan upprustas till sth
140. Föreslår att vartannat
tåg Strömstad-Gbg körs via
Trollhättan och vartannat via
Snu.

Dessa synpunkter ansvarar även
Västtraﬁk , VGR och Fyrbodal
kommunalförbund för. Denna
studie är avgränsad till Södra
Bohusbanan.

Strax före tunneln S om
Uddevalla bör ny station
anläggas, förslagsvis kallad
Uddevalla södra.

Se kommentar ang nya stationer
under frågan - vad är viktigast att
arbeta vidare med, s 71.
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Hur kan Ni bidra till utvecklingen av Södra Bohusbanan? Hur tycker Ni det gemensamma fortsatta arbetet
bör ske?
Remissinstans

Svar

Orust kommun

Hur kan Ni bidra?
Kommunen har som avsikt att och kommer att
verka för att i sin samhällsplanering skapa
attraktiva områden för boende och näringsliv
så att resandeunderlaget för planerade
investeringar ökas. Kommunens planeringsarbeten ställer förslagsvis upp med resurser och
kontaktpersoner för gemensamt arbete i den
fortsatta processen.
Det fortsatta gemensamma arbetet?
Det är av stort intresse för Orust kommun att
strukturbilden för regionen kompletteras med
Orust som en utpekad länk som skall knytas
närmare regionen genom att den naturligt
ingår i regionens struktur och därigenom med
den nu planerade Södra Bohusbanan.
Kommunen ser därför gärna att Orust i likhet
med övriga kommuner i idéstudien tas med
som underlag för den fortsatta processen.

Tjörn kommun

Kungälv kommun

Det fortsatta gemensamma arbetet?
Det fortsatta gemensamma arbetet bör vidgas
med en politisk dimension. Väsentligt är om
arbetet kan ge underlag för kommunens
planering. Det kan handla om målsättningar,
kollektivtraﬁkplanering och markanvändning. I
ett regionalt perspektiv bör gemensam
uppföljning av hur kommunerna lokaliserar
nya bostäder och verksamheter övervägas.

Göteborgs
kommunalförbund

Hur kan Ni bidra?
Tjörns kommun är positiv till att bidra till
fortsatt utveckling av Södra Bohusbanan. Vi
avser att i all samhällsplanering fortsätta
verka för att få ﬂer att välja kollektivtraﬁk och
cykel framför bil.

Hur kan Ni bidra?
Kommunens medverkan; ﬁnns planer på ett
nytt resecentrum, vilket knyter tågtraﬁken
närmare målpunkter och bostäder. Ihopkoppling av traﬁkslag.
Det fortsatta gemensamma arbetet?
I fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort
planeras för nya bostäder, handel och service,
vilket ligger nära resecentrum.

Stenungsund
kommun

Hur kan Ni bidra?
Kommunen kan bidra till utvecklingen genom
en effektiv markanvändning och planering av
stationsnära områden, samt tillsammans med
övriga aktörer skapa förutsättningar för
utveckling av ett resecentrum i Stenungsunds
tätort.
Det fortsatta gemensamma arbetet?
Stenungsunds kommun anser att förslagen till
fortsatt arbete som presenteras i kapitel 15 i
idéstudien beskriver många av de processer
som är viktiga för det fortsatta arbetet och
kommunen deltar gärna i de processer där det
krävs. Kommunen anser att Bohusbanans
utbyggnad är så viktig att den skall ﬁnnas
med i nästa planperiod. Detta också för att
kunna leva upp till K2020.
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Hur kan Ni bidra?
Regionplaneorgan som är bärare av
målsättningar och strategier för den regionala
utvecklingen. Med strukturbilden som
underlag arbetar vi tillsammans med
kommunerna för att åstadkomma samordning
mellan transportplanering och markanvändning.
Det fortsatta gemensamma arbetet?
En fortsatt samordning av berörda aktörer,
både på lokal och regional nivå, är en
förutsättning för en god helhetslösning som
stödjer målsättningarna om en långsiktigt
hållbar regional struktur.

Det fortsatta gemensamma arbetet?
Kommunen medverkar gärna i det fortsatta
arbetet med personal från samhällsbyggnadssektorns olika områden.

Uddevalla kommun

Hur kan Ni bidra?
Kommunen bidrar genom markanvändningsplaneringen. Kommunen stödjer den regionala
strukturbilden och har i sitt översiktsplaneförslag brutit ner strukturen på kommunal nivå.
Genom en lokalisering av bostäder och
verksamhetsområden och service som stödjer
och skapar underlag för effektiv kollektivtraﬁk
stödjer kommunen till utvecklingen av Södra
Bohusbanan. Förtätning i stationsnära läge
har stor betydelse, liksom kollektivtraﬁkplanering.

Västtraﬁk

Hur kan Ni bidra?
I takt med att Södra Bohusbanan byggs ut kan
Västtraﬁk anskaffa nya tågfordon och verka för
att ersätta buss med tåg.
Det fortsatta gemensamma arbetet?
Det är viktigt att Västtraﬁk får delta i fortsatta
studier av Bohusbanan. Vi hoppas på en
fortsatt bra dialog i de formella studierna som
förhoppningsvis följer denna idéstudie.
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16.2 Beaktande av inkomna synpunkter
Mot bakgrund av inkomna synpunkter, genomförd idéstudie, andra parallella utredningar har innehållet i kapitel 15. Fortsatt arbete förändrats genomgående eftersom
Traﬁkverket har fattat beslut kring vilka utredningar som
ska genomföras under åren 2011-2013. Se även bilaga 7,
Ställningstagande till fortsatt arbete.
Inkomna synpunkter har även medverkat till att Traﬁkverkets bedömning justerats något, se kap 14.1
Traﬁkverkets bedömning. Förändringen i kapitlet gäller
kompletteringar gällande vilka åtgärder som är lämpliga
att genomföra. Den korta sikten har kompletterats med
plattformsförlängningar á ca 140 meter i kombination
med längre tågset. Inkomna synpunkter har visat på att
oenighet råder bland remissinstanserna kring var en
station på Norra Hisingen ska lokaliseras, vilket medfört
en omformulering av förslaget på lång sikt om Resandeutbyte i Säve, vilken har formulerats om till Ny station för
resandeutbyte på Norra Hisingen.
Enigheten bland remissinstanserna gällande en utökad
traﬁk på Södra Bohusbanan mellan Göteborg-Stenungsund går inte att ta miste på. Det har föranlett att en
åtgärdsvalsstudie för ökad turtäthet/dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Stenungsund planeras att startas (se
kap 15). Det har även bidragit till omformuleringar i kap
14.1 gällande föreslagna åtgärder på lång sikt (förändringen är i kursiv text):
Etappvis dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Stenungsund i beﬁntlig eller ny sträckning.
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Bilaga 1

Exempel på åtgärder enligt fyrstegsprincipen

Samordnade traﬁkslag för resenärer
Samordnade traﬁkslag för gods
Steg 1 – åtgärder

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Informationsinsatser/marknadsföring
Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
(ex. stråkanalyser)
Samordnade strukturplaner på lokal, regional och
nationell nivå för bebyggelse, infrastruktur och
kollektivtraﬁk
Enkelt och ﬂexibelt biljettsystem
Bättre traﬁkinformation till resenärer
Koppling mellan tåg och bussinformation
Prissättning
Transportsnål bebyggelseplanering
Stationsnära bebyggelseplanering
Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur
− bostäder/verksamheter
Pendelparkering vid dagis
Skyltning vid GC−banor till stationer
Bättre cykelparkeringar
Skapa trygga attraktiva och strategiskt lokaliserade parkeringsmöjligheter för cykel och bil vid
bytespunkter
Anpassade skolstarter
Utveckla system för kundundersökningar tillsammans med övriga aktörer

Steg 2 – åtgärder

• Attraktiva stationer
• Attraktiva fordon
• Anslutande bussar
• Ge förutsättningar i markanvändningen för framtida stationläge längs beﬁntlig infrastruktur
• Samordnade tidtabeller, buss och tåg
• Gemensamt informations− och biljettsystem
Steg 3 – 4 åtgärder

•
•
•

Nya stationsuppehåll
Nya knutpunkter
Förbättrad tillgänglighet till stationer och knutpunkter

Steg 1 – åtgärder

•
•

•

Integrerade traﬁkplaner för samtliga transportslag
Samordnade strukturplaner på lokal, regional och
nationell nivå för bebyggelse, infrastruktur, kollektivtraﬁk och godsﬂöden
Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur
− verksamheter

Steg 2 – åtgärder

• Trångsektorplan och kanalplan
• Tidtabellsåtgärd
• Längre tåg
• Ge förutsättningar i markanvändningen för framtida stationläge längs beﬁntlig infrastruktur
Steg 3 -4 åtgärder

• Nya godsterminaler
• Automatisk tågdrift
Halvtimmestraﬁk för persontraﬁken mellan Göteborg-Stenungsund hela dagen
Steg 1 – åtgärder

•

Markanvändning
− utnyttja beﬁntlig infrastruktur
− bostäder/verksamheter

Steg 2 – åtgärder

• Tidtabellsåtgärder

Bilaga 2

Bilaga 2

Effekter av enskilda infrastrukturåtgärder

I denna bilaga beskrivs och analyseras enskilda infrastrukturåtgärder för Södra Bohusbanan. Det är sådana åtgärder som
Traﬁkverket (fd. Banverket) har yttersta ansvaret för. Kapitlet
innehåller även en översiktlig bedömning av åtgärdens effekt,
åtgärdens byggbarhet och eventuella intrång i skyddsvärda
områden, en översiktlig åtgärdskostnadsbedömning samt en
samhällsekonomisk lönsamhetsanalys för en del av åtgärderna.

Åtgärdskostnad
En schablonmässig bedömning av kostnaderna har
genomförts. För en kombination av markarbeten, plattform och åtgärder i järnvägsanläggning (inklusive 30
% oförutsett och 15 % byggherrekostnader) bedöms
kostnaden varierar mellan ca 6 −60 mnkr för en plattformsförlängning. Kostnaderna varierar stort beroende
på de fysiska förutsättningarna på respektive station.
På sträckan mellan Göteborg och Uddevalla ﬁnns åtta
stationer.

1.1 Förlängda plattformar
Förlängda plattformar är en åtgärd som möjliggör längre
persontåg och därmed ökar sittplatskapaciteten. Plattformarna på samtliga stationer förlängs till ca 250 meter
längs sträckan. Dagens plattformslängd är 125 meter.
Det betyder att systemet anpassas till Västlänken som
planeras ha 250 meter långa plattformar, vilket möjliggör trippelkopplade regiontåg. Dagens Reginatåg har
294 sittplatser och en trippelkoppling innebär således
882 sittplatser per tåg (720 sittplatser om nya pendeltåg körs på sträckan). Idag är det totala antalet sittplatser per dygn 6468. I och med förlängda plattformar på
samtliga stationer kan antalet sittplatser öka till 15840.
Effekt
Plattformsförlängningar på samtliga stationer ger en
ökad sittplatskapacitet mellan Göteborg och Uddevalla
med ca 140 % i jämförelse med idag. Genom att öka
sittplatskapaciteten kan behovet minska för ökad turtäthet för persontraﬁken. Det kan på så vis vara en indirekt
positiv effekt för godstraﬁken, som har större möjligheter att köra när turtätheten är lägre för persontraﬁken.
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Byggbarheten kan variera stort beroende på de fysiska
förutsättningarna på respektive station. Plattformsförlängningarna kan innebära både stora och små bangårdsombyggnader. En förlängning av plattformen kan
även innebära ianspråktagande av redan bebyggd mark i
anslutning till stationsområdet.
För att få en god tillgänglighet till stationen och för att
minska barriäreffekten till övrig bebyggelse kan nya
planskildheter för gångtraﬁkanter komma att behövas
på vissa stationer.
I Kode ﬁnns det en oskyddad korsning som eventuellt
kan komma att beröras av en plattformsförlängning. I
Ljungskile och i Uddevalla Östra ﬁnns skyddade plankorsningar som eventuellt också kan komma att påverkas vid en plattformsförlängning.
Genomförbarheten för respektive station bör undersökas mer detaljerat.
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Tabell 25 : Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för förlängda
plattformar

Beskrivning

Förlängda plattformar

Antal

8

Kostnad
per styck
mnkr
6-60

Bedömd
kostnad
mnkr
48-480

1.2 Förlängda mötesstationer för godståg
Förlängda mötesstationer för godståg i Kode och
Säve samt en mellanblocksignal på sträckan SäveGöteborg Kville.
För att skapa en förbättrad kapacitet förlängs beﬁntliga
mötesstationer där persontraﬁken idag inte möts, dvs
mötesstationerna i Kode och Säve. Förutom att förlänga
dessa mötesstationer ﬁnns det behov av en mellanblocksignal på sträckan Säve−Göteborg Kville. Mellanblockssignalen behövs för att inte riskera en kappkörningseffekt. Mötesstationerna utformas med samtidig
infart och medger godståg med full längd.
Effekt
Förlängda mötesstationer i Kode och Säve ger möjlighet
till ökad kapacitet för godstraﬁken med långa godståg.
Mötesstationerna är idag 450 meter långa och rymmer
ej godståg med fullängd. Med förlängda mötesstationer
ryms godståg med fulllängd, vilket medför möjligheter
till samtidig infart. Ett godståg i halvtimmen kan köra i
en av riktningarna om persontågen kör halvtimmestraﬁk.
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Beﬁntliga mötesstationer ligger i bebyggelseområden
i Kode och Säve. Godstågen kommer därmed stå och
vänta på möten inne i samhällena, vilket kan ge en
tillfällig barriäreffekt. Det innebär att berörda plankorsningar antingen ﬂyttas till nytt läge alternativt ersätt
med planskilda korsningar. I Säve ﬁnns det två stycken
gångfållor som berörs. I Kode berörs två plankorsningar
med skydd, men inga oskyddade korsningar. Mötesstationerna innebär inget intrång i några utpekade skyddsvärda natur− och kulturmiljöer.
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Åtgärdskostnad
Tabell 26: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för förlängda
mötesspår i Säve och Kode

Beskrivning

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Bedömd
kostnad
mnkr

Förlängda mötesspår Säve

530 m

0,05/m

26

Förlängda mötesspår Kode

591 m

0,05/m

30

Mellanblocksignal

6 mnkr st

6

Plankorsningsåtgärder i Kode

1 st

20-50 mnkr st

20-50

Plankorsningsåtgärder i Säve

20 mnkr

Totalt

20
102-132

De samhällsekonomiska effekterna för åtgärderna och
för godstraﬁk är inte beräknad.

1.3 Ny mötesstation Kode-Stora Höga

Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Mötesstationen mellan Kode−Stora Höga lokaliseras
troligen till eller i närheten av Jörlanda. Utformningen
av anläggning anpassas därför till den bebyggelse som
ﬁnns i området och som kan tänkas påverkas av en ny
mötesstation. Ca tre plankorsningar berörs av mötesstationen, varav en är oskyddad.
Byggbarheten för mötesstationen mellan Ytterby−Kode
kan försvåras på grund av vägbro, topograﬁ och kurvor.
En plankorsning med skydd berörs av mötesstationen.
Åtgärdskostnad
Tabell 27: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för nya mötesstationer för godstraﬁken

Beskrivning

Ny mötesstation mellan Kode-Stora Höga samt mellan Kode-Ytterby. Förlängt mötesspår i Säve samt en
mellanblocksignal på sträckan Säve-Göteborg Kville.
För att skapa en förbättrad kapacitet för godstraﬁken
byggs nya mötesstationer. Det förbereder också en
utbyggnad av kvartstraﬁk för persontraﬁken. De nya
mötesstationerna byggs på sträckan mellan Stora Höga−
Kode samt mellan Kode−Ytterby. Mötesstationerna
rymmer godståg med full längd och är utformade med
samtidig infart. Ett förlängt mötesspår behövs även i
Säve samt en mellanblocksignal på sträckan Säve−Göteborg Kville (se beskrivningen under rubriken ovan).
Effekt
Ett gods i halvtimmen kan köra i en av riktningarna om
persontågen kör halvtimmestraﬁk. Godstågen kan ställas åt sidan på två stationer (de nya mötesstationerna)
istället för som idag på endast en station (Stenungsund).
Åtgärderna ger ökad punktlighet och redundansen
förbättras avsevärt. De nya mötesstationerna kan även
användas vid förseningar i persontraﬁken. Åtgärderna
innebär att transporttiden för godstraﬁken förlängs
med ca 11 min.
De nya mötesstationerna förbereder utbyggnad för
kvartstraﬁk för persontraﬁken. Återställningsförmågan i systemet försämras väsentligt om godstågen kör
under persontraﬁkens högtraﬁk och i kvartstraﬁk för
persontågen.

Bedömd
kostnad
mnkr

Mötesstation KodeYtterby

1030 m

0,1/m

103

Mötesstation Stora
Höga - Kode

1030 m

0,1/m

103

1 st

6 mnkr st

6

20 - 50 mnkr

20-50

Mellanblocksignal

och Kode-Ytterby

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Plankorsningsåtgärder
Förlängt mötesspår
i Säve
Totalt

26
258-288

De samhällsekonomiska effekterna för åtgärderna och
för godstraﬁk är inte beräknad.

1.4 Ny mötesstation LjungskileUddevalla
Åtgärden syftar till att möjliggöra halvtimmestraﬁk mellan Göteborg−Uddevalla. Mötesstationen lokaliseras
till Grohed mellan Ljungskile−Uddevalla, som är den
dimensionerande sträckan mellan Göteborg−Uddevalla.
Det ﬁnns en genomförd förstudie för ett nytt mötesspår i Grohed. Mötesstationen utformas för att rymma
godståg med full längd.
Effekt
Funktionen halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla
uppnås med en ny mötesstation mellan Ljungskile−
Uddevalla. Mötesstationen möjliggör möte för både
persontåg och godståg. Det är dock endast persontågen
som kommer att behöva mötas här. Mötesstationen är
således en reservmötesplats för godset med nuvarande
tidtabell.
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Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
En oskyddad gång− och cykelkorsning i Långehed (bdl
624 km 77+489) berörs av åtgärden.

Utredning pågår gällande de fysiska förutsättningarna
för dubbelspår från Kvillebangården till Brunnsbo station.

Mötesstationen mellan Ljungskile−Uddevalla innebär
inget intrång i några utpekade skyddsvärda natur− eller kulturmiljöer. Området för ny mötesstation mellan
Uddevalla−Ljungskile ligger i ett jordbrukslandskap
med odlingsmarker.

Två plankorsning berörs av åtgärden (Backavägen bandel 601 km 5+480 och Minelundsvägen 601 km 5+830).
Plankorsningsskyddet vid Backavägen byggs som en ny
planskild korsning.

Åtgärdskostnad och samhällsekonomisklönsamhet
Totalkostnaden för ny mötesstation mellan Ljungskile−
Uddevalla bedöms till ca 70 mnkr.
Tabell 28: Samhällsekonomiska effekter halvtimmestraﬁk GöteborgUddevalla. Uttryckt som nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå och med en
kalkylperiod på 40 år.

Effekt

Åtgärderna har ingen påverkan på några utpekade
skyddsvärda natur− eller kulturmiljöer.
Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet
Tabell 29 : Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för hållplats i Brunnsbo

Beskrivning

mnkr

Effekter för traﬁkföretag

-42

Budgeteffekter

-6

Effekter för resenärer

262

Externa effekter

2

Summa effekter

216

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Plattform och
hållplats
Dubbelspår KvilleBrunnsbo

Åtgärden syftar till att möjliggöra resandeutbyte i
Brunnsbo. Plattform och hållplats anläggs vid dubbelspår. Dubbelspåret sträcker sig från Göteborg Kville
förbi plattformen i Brunnsbo.
Dubbelspåret är en åtgärd för att skapa möjlighet till
tågmöten hela vägen från Olskroken till Brunnsbo.
Effekt
Ett stopp i Brunnsbo med resandeutbyte ger en restidsförlängning med ca 1−1,5 minut. Tågmötet som idag
sker i Olskroken förﬂyttas till Marieholmsbrons södra
fäste, vilket tydligör behovet av ett sammanhängande
dubbelspår hela vägen från Marieholmsbron till Olskroken. Dubbelspåret ökar tidtabellsﬂexibiliteten och
minskar förseningar. För att åstadkomma resandeutbyte i Brunnsbo är dubbelspåret förbi Brunnsbo station
nödvändig. Tågen ska kunna mötas här, annars skapas
ett alltför förseningskänsligt system.
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Byggbarheten kan försvåras på grund av litet fysiskt
utrymme i området (Lundbyleden och Brunnsbomotet,
Kvillebangården och Hamnbanan). Dubbelspåret från
Kvillebangården till Brunnsbo kräver t.ex. två nya järnvägsbroar över Lundbyleden.
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100
1613

Plankorsningsåtgärder
Bro över Lundbyleden

1.5 Hållplats i Brunnsbo

Bedömd
kostnad
mnkr

2

0,1/m

161

30-60

30-60

50

100

Totalt

391-421

De samhällsekonomiska effekterna av ett uppehåll i
Brunnsbo värderas i kalkylen till ca 40 mnkr i nuvärden.
Nedan redovisas även de samhällsekonomiska effekterna av utökad turtäthet.
Tabell 30: Samhällsekonomiska effekter av halvtimmestraﬁk GöteborgUddevalla och halvtimmestraﬁk hela dagen Göteborg-Stenungsund och med
uppehåll i Brunnsbo. Uttryckt som nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå och
med en kalkylperiod på 40 år.

Effekt

Nuvärden mnkr

Effekter för traﬁkföretag

-58

Budgeteffekter

-5

Effekter för resenärer
Externa effekter
Summa effekter

466
- 11
392
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1.6 Hållplats i Brunnsbo samt partiellt
dubbelspår till Skogome
Åtgärden syftar till att möjliggöra resandeutbyte i
Brunnsbo. Plattform och hållplats anläggs vid dubbelspår. Dubbelspåret sträcker sig från Göteborg Kville
till Skogome. Dubbelspåret är en åtgärd för att skapa
möjligheter till möten hela vägen från Olskroken till
Skogome.
Effekt
Ett stopp i Brunnsbo med resandeutbyte ger en restidsförlängning med 1−1,5 minut.
Dubbelspåret förbättrar tidtabellsﬂexibiliteten avsevärt
och minskar förseningar. Gångtiden mellan Göteborg
Kville och Skogome förkortas med ca 14 sekunder.
Dubbelspåret är även en förberedande åtgärd för
kvartstraﬁk. Vid kvartstraﬁk måste ett nytt möte tillkomma söder om Ytterby (mötet sker ungefär vid km 7
på banan). Vid kvartstraﬁk är det nödvändigt att skapa
mötesmöjligheter mellan Ytterby och Brunnsbo.
Dubbelspåret ökar även möjligheten för ytterligare
stopp för resandeutbyte mellan Ytterby och Brunnsbo
(exempelvis i Säve).

Vid byggnation av dubbelspår bedöms berörda plankorsningar slopas och ersättas med erforderligt antal
planskilda korsningar.
Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet
Tabell 31 : Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för hållplats i
Brunnsbo samt partiellt dubbelspår till Skogome

Beskrivning

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Plattform och
hållplats
Dubbelspår KvilleSkogome

100
6772

0,1/m

Plankorsningsåtgärder/planskildheter
Bro över Lundbyleden

Bedömd
kostnad
mnkr

677
110-170

2

Miljö- och bullerskyddsåtgärder
Totalt

50

100
4
991-1051

Se avsnitt Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet under rubriken 1.5 Hållplats i Brunnsbo för en bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten.

1.7 Hållplats i Säve samt partiellt dubbelByggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Se även beskrivningar under rubrikerna ovan angående
byggbarhet. Dubbelspåret innebär antingen ett dubbelspår i nytt läge, alternativt att ytterligare ett spår
anläggs vid sidan om beﬁntligt spår.
Planerad bebyggelse norr om Brunnsbo station och
väster om Bohusbanan ligger nära järnvägsanläggningen. Järnvägsanläggningen och bebyggelsen måste
därför anpassas till varandra och utformas så att en god
utomhus− och stationsmiljö uppnås.
Efter att ha passerat bebyggelseområdena kring
Brunnsbo/Backaplan sträcker sig järnvägen i ett gammalt ﬂackt kulturlandskap och längs Kvillebäcken.
Kvillebäcken är ett tätortsnära naturområde med vattenrenande våtmarker, fågellokaler, betesmarker, stigar
och cykelvägar. Om dubbelspåret anläggs väster om
beﬁntligt spår kan mark behövas tas i anspråk i Kvillebäckens naturområde.
Sju plankorsningar berörs av åtgärden. Tre plankorsningar har bommar (bandel 601 km 5+480, km 5+830
samt bandel 624 km 8+137), tre är oskyddade gång- och
cykelvägar (bandel 624 km 7+400, km 8+875, km
9+335), och en är gång- och cykelväg med gångfållor
med ljud- och ljussignal (bandel 601 km 6+739).

spår till Skogome
Åtgärden syftar till att möjliggöra resandeutbyte i Säve.
En 250 meter lång plattform anläggs vid ett förlängt
mötesspår i Säve. Dubbelspåret sträcker sig från Göteborg Kville till Skogome. Dubbelspåret är en åtgärd för
att skapa möjligheter till möten hela vägen från Olskroken till Skogome.
Effekt
Ett stopp i Säve med resandeutbyte ger en restidsförlängning med ca 3 minuter. Tågmötet som idag sker i
Olskroken förﬂyttas till någonstans norr om Brunnsbo
station. Vid ett uppehåll i Säve måste därför ett nytt
möte tillkomma söder om Ytterby. Dubbelspåret är
således en nödvändig åtgärd för att möjliggöra en ny
hållplats i Säve. Dubbelspåret är även en förberedande
åtgärd för kvartstraﬁk
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Se avsnitt 1:6 Hållplats i Brunnsbo och partiellt dubbelspår i
Skogome för beskrivning av dubbelspåret mellan Göteborg Kville−Skogome.
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I Säve ﬁnns redan ett stationshus och ett mötesspår,
vilket förenklar möjligheten till ett tågstopp i Säve. En ny
plattform på 250 meter anläggs.
Ett uppehåll i Säve skulle troligen minska järnvägens
barriäreffekt då tillgängligheten till stationen och till
övrig bebyggelse måste förbättras. En ny planskildhet
för gångtraﬁkanter kommer att behövas. Det ﬁnns två
stycken gångfållor som berörs av plattformsförlängningen.

Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
Se avsnitt 1.7 Hållplats i Säve samt partiellt dubbelspår till
Säve.

Genomförbarheten för ny plattform och nya planskildheter bör undersökas mer detaljerat.
9 plankorsningar berörs av åtgärden varav tre är oskyddade. Vid byggnation av dubbelspår bedöms berörda
plankorsningar slopas och ersättas med erforderligt
antal planskilda korsningar.
Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet
Tabell 32: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för hållplats i
Säve samt partiellt dubbelspår till Skogome

Beskrivning

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Plattform och
hållplats Säve (inkl
planskildhet)
Dubbelspår KvilleSkogome

0,1/m

Plankorsningsåtgärder
Bro över Lundbyleden
Miljö- och bullerskyddsåtgärder
Totalt

50

677

100
4
961-1021

De samhällsekonomiska effekterna av Säve station har
inte beräknats.

1.8 Hållplats i Säve samt partiellt dubbelspår till Säve
Åtgärden syftar till att möjliggöra resandeutbyte i
Säve. En plattform á 250 meter anläggs vid dubbelspår.
Dubbelspåret sträcker sig från Göteborg−Kville förbi
plattformen i Säve. Dubbelspåret är en åtgärd för att
skapa möjligheter till möten hela vägen från Olskroken
till Säve.
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15 plankorsningar berörs av åtgärden, varav åtta är
oskyddade. Vid byggnation av dubbelspår bedöms berörda plankorsningar slopas och ersättas med erforderligt antal planskilda korsningar.

Tabell 33: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för hållplats i
Säve samt partiellt dubbelspår till Säve

110-170
2

Från Skogome sträcker sig dubbelspåret vidare till Säve.
Järnvägen följer fortsatt Kvillebäckens sträckning i det
ﬂacka odlingslandskapet. Bebyggelsen längs järnvägen är spridd och ligger ofta på ett långt avstånd från
järnvägsanläggningen, förutom i tätorterna Skogome
och Säve.

Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet

Bedömd
kostnad
mnkr
70

6772

Effekt
Se avsnitt 1.7 Hållplats i Säve plus partiellt dubbelspår till
Skogome. Dubbelspåret förbättrar tidtabellsﬂexibiliteten
avsevärt och minskar förseningar. Dubbelspåret innebär
även förkortad gångtid.

Beskrivning

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Plattform och
hållplats i Säve (inkl
planskildhet)
Dubbelspår KvilleSäve

Bedömd
kostnad
mnkr
70

9953

0,1/m

995

Plankorsningsåtgärder BrunnsboSkogome

110-170

Plankorsningsåtgärder Skogome-Säve

80-200

Bro över Lundbyleden
Miljö- och bullerskyddsåtgärder
Totalt

2

50

100
8
1363-1543

De samhällsekonomiska effekterna av Säve station har
inte beräknats.
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1.9 Partiellt dubbelspår till Skogome, ny
mötesstation Ytteby-Kode och KodeStora Höga
Dubbelspåret till Skogome i kombination med två
mötesstationer är tillsammans en åtgärd för att uppnå
kvartstraﬁk för persontraﬁken. Dubbelspåret sträcker
sig från Göteborg Kville till Skogome. Därutöver föreslås
två nya mötesstationer mitt på sträckan mellan Ytterby−
Kode och Kode−Stora höga.
Effekt
Dubbelspåret till Skogome är en åtgärd för att skapa
möjligheter till möten hela vägen från Olskroken till
Skogome. I kvartstraﬁk måste möte ske någonstans
söder om Ytterby (Skogome). Gångtiden mellan Göteborg Kville och Skogome förkortas med ca 14 sekunder.
Återställningsförmågan och punktligheten i systemet är
likvärdig dagens.
Åtgärden ger möjlighet till resandeutbyte i Brunnsbo.
Det innebär en restidsförlängning med 1−1,5 minut.
Dubbelspåret till Skogome ökar även möjligheten för
ytterligare stopp för resandeutbyte mellan Ytterby och
Brunnsbo (exemplevis i Säve).
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
För bedömning av byggbarheten för dubbelspåret till
Skogome se rubriken 13.6 Hållplats i Brunnsbo samt partiellt dubbelspår.
Mötesstationenen mellan Kode−Stora Höga lokaliseras
troligen till eller i närheten av Jörlanda. Utformningen
av anläggning anpassas därför till den bebyggelse som
ﬁnns i området och som kan tänkas påverkas av en ny
mötesstation.

Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet
Tabell 34: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för partiellt
dubbelspår till Skogome, ny mötesstation Ytteby-Kode och Kode-Stora
Höga

Beskrivning

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Dubbelspår KvilleSkogome

6772

Bedömd
kostnad
mnkr

0,1/m

677

Plankorsningsåtgärder BrunnsboSkogome

110-170

Plankorsningsåtgärder för mötesstationer

20-50

Bro över Lundbyleden

2

50

100

Miljö- och bullerskyddsåtgärder

4

Mötesstation KodeYtterby

1030 m

0,1/m

103

Mötesstation Stora
Höga - Kode

1030 m

0,1/m

103

1 st

6 mnkr st

Mellanblocksignal
Totalt

6
1123-1213

Tabell 35: Samhällsekonomiska effekter av kvartstraﬁk Göteborg-Stenungsund och halvtimmestraﬁk Göteborg-Uddevalla samt resandeutbyte i
Brunnsbo. Uttryckt som nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå och med en
kalkylperiod på 40 år.

Effekt

Nuvärden mnkr

Effekter för traﬁkföretag

-72

Budgeteffekter

-35

Effekter för resenärer
Externa effekter
Summa effekter

843
-19
717

Byggbarheten för mötesstationen mellan Ytterby−Kode
kan försvåras på grund av vägbro, topograﬁ och kurvor.
Totalt berörs ca 10 plankorsningar av åtgärden varav 4
är oskyddade. Vid byggnation av dubbelspår bedöms
berörda plankorsningar slopas och ersättas med erforderligt antal planskilda korsningar.
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1.10 Partiellt dubbelspår till Säve, ny mötesstation Ytterby-Kode och KodeStora Höga
Dubbelspåret till Säve i kombination med två mötesstationer är tillsammans en åtgärd för att uppnå kvartstraﬁk för persontraﬁken. Dubbelspåret sträcker sig från
Göteborg Kville till Säve. Därutöver föreslås två nya
mötesstationer mitt på sträckan mellan Ytterby−Kode
och Kode−Stora höga.
Effekt
Dubbelspåret är en åtgärd för att skapa möjligheter till
möten hela vägen från Olskroken till Säve. I kvartstraﬁk
måste möte ske någonstans söder om Ytterby (Skogome). Gångtiden mellan Göteborg Kville och Skogome
förkortas med ca 14 sekunder.
Dubbelspåret är en åtgärd för att skapa ett mindre
förseningskänsligt system i jämförelse om dubbelspåret
sträcker sig till Skogome.
Åtgärden ger möjlighet till resandeutbyte i Brunnsbo.
Det innebär en restidsförlängning med 1−1,5 minut.
Dubbelspåret till Säve ökar även möjligheten för ytterligare stopp för resandeutbyte mellan Ytterby och
Brunnsbo (exemplevis i Säve).
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
För bedömning av byggbarheten för dubbelspåret till
Skogome se rubriken 1.6 Hållplats i Brunnsbo samt partiellt
dubbelspår.
För bedömning av byggbarheten för mötesstationerna
se rubriken 1.9 Partiellt dubbelspår till Skogome, ny mötesstation Ytterby-Kode och Kode-Stora Höga.

Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet
Tabell 36: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för Partiellt
dubbelspår Kville-Säve, ny mötesstation Ytterby-Kode och Kode-Stora
Höga.

Beskrivning

Dubbelspår KvilleSäve

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st
9953

0,1/m

Bedömd
kostnad
mnkr
995

Plankorsningsåtgärder BrunnsboSkogome

110-170

Plankorsningsåtgärder Skogome-Säve

80-200

Bro över Lundbyleden

2

50

100

Miljö- och bullerskyddsåtgärder

8

Mötesstation KodeYtterby

1030 m

0,1/m

103

Mötesstation Stora
Höga - Kode

1030 m

0,1/m

103

Plankorsningsåtgärder för mötesstationer
Mellanblocksignal

20-50

1 st

Totalt

6 mnkr st

6
1525-1735

Se avsnitt Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet under rubrik 1.9 Partiellt dubbelspår till Skogome, ny
mötesstation Ytteby-Kode och Kode-Stora Höga för en
bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten
av kvartstraﬁk.

1.11 Partiella dubbelspår Kville-Säve och
Kode-Stora Höga

Totalt antal plakorsningar som berörs av åtgärderna är
16. Vid byggnation av dubbelspår bedöms berörda plankorsningar slopas och ersättas med erforderligt antal
planskilda korsningar.

Dubbelspår till Säve, ny mötesstation Ytterby-Kode
och partiellt dubbelspår Kode-Stora Höga
Kombinationen av åtgärder syftar till att möjliggöra
kvartstraﬁk för persontraﬁken. Åtgärden innebär två
sträckor med partiella dubbelspår och en ny mötesstation. Det är en åtgärd för att uppnå kvartstraﬁk.
Effekt
Åtgärden förbättrar tidtabellsﬂexibiliteten och minskar
förseningar avsevärt.
Åtgärden ger möjlighet till resandeutbyte i Brunnsbo
och Säve. Det innebär en restidsförlängning med ca 3
minuter. Dubbelspåret mellan Ytterby ökar även möjligheten för ytterligare stopp för resandeutbyte mellan

84

Bilaga 2

Kode och Stora Höga (exempelvis i Jörlanda). Uppehållet i Jörlanda ger 1−2 min restidsförlängning.

1.12 Partiella dubbelspår Kville-Skogome
och Ytterby-Kode

Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
För bedömning av byggbarheten för dubbelspåret till
Skogome se rubriken 1.6 Hållplats i Brunnsbo samt partiellt
dubbelspår. För bedömning av ny mötesstation se rubriken 1:9 Partiellt dubbelspår till Skogome, ny mötesstation
Ytteby-Kode och Kode-Stora Höga.

Åtgärderna krävs för att skapa ett snabbpendelsystem
mellan Göteborg och Uddevalla.

Byggbarheten för dubbelspåret Kode−Stora Höga kan
försvåras på grund av en kuperad och varierad terräng
med kurvor och lutningar samt passage av bäck och
vägbro.
Dubbelspåret passerar genom ett område som är av
riksintresse för naturvården Svartedalen och Aneråsån,
strax söder om Stora Höga.

Snabbpendeln har endast uppehåll i Stenungsund,
Ljungskile och Brunnsbo. Snabbpendeln går att kombinera med dagens pendeltågtraﬁk Göteborg−Uddevalla
med uppehåll på samtliga beﬁntliga stationer.
Möten med snabbpendeln inträffar i Stenungsund,
Ljungskile, Brunnsbo och mellan Ytterby och Kode.
Mötet i Brunnsbo är ﬂygande och ett dubbelspår krävs
som sträcker sig en bit norr om Brunnsbo (Skogome).
Mellan Ytterby−Kode behövs också ett dubbelspår på
hela sträckan.

Totalt berörs ca 31 plankorsningar, 16 plankorsningar
på sträckan Kode−Stora Höga, varav fem är oskyddade
och 15 plankorsningar Göteborg Kville − Säve varav åtta
är oskyddade. Vid byggnation av dubbelspår bedöms
berörda plankorsningar slopas och ersättas med erforderligt antal planskilda korsningar.

Effekt
Restiden blir ca 58 minuter Göteborg−Uddevalla. För
snabbpendeln begränsas möjligheterna för resandeutbyte. Övrig traﬁk stannar dock på samtliga beﬁntliga
stationer. Med uppehåll i Brunnsbo är restiden ca 62
minuter Göteborg−Uddevall.

Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet

Dubbelspåren ger möjlighet till ﬂygande möten och
risken för att förseningar sprids mellan tågen minskar,
samtidigt som tidtabellsﬂexibiliteten ökar. Å andra
sidan, när snabba och långsamma tåg blandas uppstår
kapacietetsförluster genom att de långsammare tågen
måste ges ett försprång till efterföljande snabbare tåg.
Hastighet, frekvens och sekvens av både långsamma
och snabba tåg påverkar kapaciteten. En styv tidtabell
kan också vara begränsande eftersom det försvårar
konvojtraﬁkering. De traﬁktekniska egenskaperna
försämras således; kapaciteten sjunker, res− och transporttiderna ökar och förseningar ökar.

Tabell 37: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för Partiellt
dubbelspår till Säve, ny mötesstation Ytterby-Kode och dubbelspår
Kode-Stora Höga

Beskrivning

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Bedömd
kostnad
mnkr

Dubbelspår KvilleSäve

9953

0,1/m

995

Dubbelspår KodeStora Höga

8362

0,1/m

836

Plankorsningsåtgärder Kville-Skogome

110-170

Plankorsningsåtgärder Skogome-Säve

80-200

Plankorsningsåtgärder Kode-Stora
Höga
Bro över Lundbyleden

140-350

2

50

Miljö- och bullerskyddsåtgärder
Mötesstation KodeYtterby
Totalt

100
10

1030 m

0,1/m

Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
För bedömning av byggbarheten för dubbelspåret till
Skogome se rubriken 1.6 Hållplats i Brunnsbo samt partiellt
dubbelspår och för dubbelspåret Ytterby−Kode, se 1.8.
Totalt berörs 17 plankorsningar. Vid byggnation av
dubbelspår bedöms berörda plankorsningar slopas och
ersättas med erforderligt antal planskilda korsningar.

103
2374-2764
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Åtgärdskostnad och samhällsekonomisk lönsamhet
Tabell 38: Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaderna för Partiellt
dubbelspår Kville-Skogome och Ytterby-Kode

Beskrivning

Dubbelspår KvilleSkogome

Antal mnkr/m
eller
eller kostmeter nad/st

Bedömd
kostnad
mnkr

6772 m

0,1/m

677

1044

0,1/m

1044

Dubbelspår
Ytterby-Kode
Plankorsningsåtgärder Kville- Skogome

110-170

Plankorsningsåtgärder Ytterby-Kode

120-300

Bro över Lundbyleden

2

50

100

Miljö- och bullerskyddsåtgärder

14

Totalt

2065-2305

Andra platser längs Södra Bohusbanan som kan vara aktuella för liknande åtgärder är sträckan mellan Ljungskile−Uddevalla. Under 1995-1998 utfördes ett spårbyte i
etapper på hela Södra Bohusbanan.
Effekt
En hastighetshöjning på sträckan skulle förkorta gångtiden med ca 1 minut (gångtid är den teoretiska körtiden
exklusive uppehåll och tågmöten). Restiden förkortas
däremot inte på grund av att tågmöten och uppehåll är
densamma. Hastighetshöjningen ger således en större
marginal för förseningar och ökad punktlighet.
Byggbarhet och intrång i skyddsvärda områden
En höjning av hastigheten till 160 km/h på sträckan Göteborg−Säve innebär att de åtta oskyddade korsningarna som ﬁnns på sträckan måste förses med vägskydd,
bommar eller enkel ljussignal.
Byggbarheten för övriga åtgärder som syftar till kortare
restid bedöms inte inom ramen för denna idéstudie.
Åtgärdskostnad

Tabell39: Samhällsekonomiska effekter av snabbpendel (alternativ 7)
Göteborg-Uddevalla inklusive halvtimmestraﬁk Göteborg-Uddevalla samt
resandeutbyte i Brunnsbo . Uttryckt som nuvärden i mnkr i 2006 års prisnivå
och med en kalkylperiod på 40 år.

Effekt

-197

Budgeteffekter

-45

Externa effekter
Summa effekter

928
- 28
658

Observera att de samhällsekonomiska effekterna är
beräknade på två olika tågsystem som fungerar parallellt, snabbpendel Göteborg−Uddevalla samt
halvtimmestraﬁk Göteborg−Uddevalla.

1.14 Nya bärtrådar och spårjustering
Inom ramen för denna idéstudie har Traﬁkverket gjort
en översiktlig bedömning av en hastighetshöjning från
140 km/h till 160 km/h på sträckan mellan Göteborg C
och till försignaleringen innan Ytterby station (bdl 601
km 6 + 5 till bdl 624 km 19 + 422).
För detta krävs nya bärtrådar till ca 12 sektioner samt
spårjustering på ca 14 platser och troligen rälsförhöjning. En höjning av hastigheten till 160 km/h på denna
sträcka innebär även att de åtta oskyddade korsningarna som ﬁnns på sträckan måste förses med vägskydd,
bommar eller enkel ljussignal.
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Beskrivning

Kr/m

mnkr

Effekter för traﬁkföretag

Effekter för resenärer

Tabell 39 : Schablonmässigbedömning av åtgärdskostnaden för nya bärtrådar och spårjustering

Byte av bärtrådar ( ca 12 sektioner) inkl. materialkostnad och
arbetstid i spåret.
Spårjustering ca 14 platser
Markinlösen
Plankorsningsåtgärder
Totalt

15 000-20
000

Bedömd
kostnad
mnkr
0,5
21-28
?
24
ca 50 - 60
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1 Metodbeskrivning

1.1 Allmänt

Grunden för en samhällsekonomisk kalkyl utgörs av en trafikprognos där trafikutbud i
form av biljettpriser, restider och turtäthet utgör några av de faktorer som påverkar
efterfrågan på tågresor. Trafikprognoser för persontrafik görs med hjälp av det
trafikslagsövergripande prognossystemet Sampers 1 .
För att beräkna samhällsekonomiska effekter av infrastrukturåtgärder som i likhet med
Bohusbanan innebär stora förändringar av tågtrafiken görs prognoser; en för alternativet
med dagens trafik, vilket benämns jämförelsealternativet (JA), och olika prognoser med
en de olika utbyggda alternativen på Bohusbanan, utredningsalternativet (UA). Det som
skiljer de båda prognosalternativen åt är enbart den förändring av tågtrafiken som
utbyggnaden av Bohusbanan medför. I övrigt förutsätts att allt annat är lika, såsom
vägnätet, buss- och flygtrafikutbud, bränslekostnader etc. Även tågtrafiken och
busstrafiken utanför berört område är lika i de båda prognosalternativen men dess intäkter
och kostnader kan påverkas till följd av spridningseffekter av resandeförändringar som
uppstår till följd av Bohusbanans förändrade trafikering.
Effekterna i form av förändrade biljettintäkter, trafikeringskostnader, restider,
budgeteffekter och externa effekter beräknas med hjälp av kalkylverktyget Samkalk 2 som
hör ihop med prognosmodellen Sampers. De effekter som beräknas med hjälp av
Sampers/Samkalk är endast de som beror av tidtabeller och resande. Övriga effekter,
såsom förändrat buller, plankorsningsolyckor, drift- och underhåll och förändrade
förseningar i trafiken, måste beräknas på annat sätt.
1
2

Sampers beskrivs i BVH 706 avsnitt 6.2.2
Samkalk beskrivs i BVH 706 avsnitt 6.2.3
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1.2 Kalkyl förutsättningar
Diskonteringsår

2010

Byggtid, antal år (projektspecifik)

3

Byggstartår (kalkylmässigt)

-

Trafikstartår (kalkylmässigt och projektspecifikt) = 2010+Byggtid

2013

Kalkylperiod från trafikstart

40 år

Bedömningsperiod (byggtid + kalkylperiod)

2010-2052

Ekonomisk livslängd (projektspecifik), antal år

-

Prisnivå

2006

Prognosår och scenario

2013 EET

Samsdata

Sams2013
_GR_ver3
_100308

Kollnät

2013 koll

Vägnät

2010

ASEK nivå
Årlig resandetillväxt

4
3

T.o.m år
2025:
1,43%
Fr. o.m.
år 2025:
1,43 %

1.3 Övrig info

Inget av alternativen utgår från att en trängselskatt finns i Göteborgsområdet, en sådan
förutsättning skulle förmodligen öka lönsamheten för samtliga utredda alternativ.
Effekter på tåg, flyg, buss och regional kollektivtrafik är inkluderade i beräkningen.
I samtliga fall förutsätts det att trafikutövaren på de direkt berörda linjerna är ekonomiskt
rationellt, dvs anpassar tågstorleken efter efterfrågan.
På grund av begräsningar i samkalk- beräknas endast kö-effekter (dock inte efterfrågesteget i
sampers) i högtrafik. Trafikverket har i dagsläget ingen metod för att beräkna effekter både i
lågtrafik och högtrafik. Bansek och Excelmodellen räknar på dygnsnivå. Det får som trolig
konsekvens att nyttan överskattas i de alternativ som innebär kvartstrafik i högtrafik.
På grund av stor fluktration i effektmodellen (konvergensproblem) ingår inga effekter från
vägtrafiken i någon kalkyl, om sådana effekter skulle tas med skulle troligtvis lönsamheten
öka för samtliga alternativ. Nedanstående tabell visar på varför effekten rörande biltrafik inte
bedöms vara trolig. Framförallt verkar effekten av pby vara kraftigt överdriven

3

För berörda tåglinjer extrapolerat enligt filen Linjevisa tillväxttal i linjetabell före och efter 2020 rev.xls.
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Nettonyttor för biltrafik diskonterat resultat.
Objektnamn

Bil

Pby

Lbu

Lbs

Total

Grohed

13,9

177,8

0,7

4,9

197,4

Grohed+ Brunnsbo
kvart till
stenungssund

20,3

187,4

0,9

4,9

213,5

261,3

161,3

0,5

4,3

427,4

20,2

179,7

1,0

4,2

205,2

SnabbUV

Likaså ingår inga effekter av förändrad markanvändning. Om dessa inkluderats i kalkylerna
skulle lönsamheten troligtvis öka i de alternativ innehållande Brunnsbo station. Det beror på
att Brunnsbo och hela Backaplansområdet är under utveckling för en ny slags stadsbyggnad
med bostäder, arbetsplatser och nya verksamheter.
2 JA i de olika fallen
2.1 Grohedfallen

Trafik på direkt berörda tåg
Linje 4

JANamn
13001 Göteborg-Strömstad
13002 Göteborg-Uddevalla
13003 Göteborg-Stenungsund

JAdubbelturer JAdubbelturer Ht
5 0,5
12 0,5
5 1

JAtid
300,0
140,0
76,0

Trafikmängder Pkm/år Miljoner
Linje
13001
13002
13003

103,4
46,0
48,7
8,8

2.2 Samtliga fall där uppehåll i Brunnsbo ingår
Linje

JANamn
13001 Göteborg-Strömstad
13002 Göteborg-Uddevalla
13003 Göteborg-Stenungsund

JAdubbelturer JAtid
5
12
5

298,0
138,0
74,0

Trafikmängder Pkm/år Miljoner
Linje
13001
13002
13003

107,2
47,1
51,1
9,1

Orsaken till detta är fjb som finns på Bohusbanan, här ingår alltså en uppehållstid i Brunnsbo
på en minut.
4

Linje är en beteckning som används i Sampers/Samkalk. Detta redovisas här eftersom det gör det enklare att
särskilja linjer som trafikerar samma sträcka
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3 Alternativ 2 Grohed
3.1 Grohed med utökning Stenungssund

Trafik på direkt berörda tåg
Linje

UANamn
13001 Göteborg-Strömstad
13002 Göteborg-Uddevalla
13003 Göteborg-Stenungsund

UAdubbelturer UAdubbelturer Ht UAtid
5
0,5 300,0
17
1,5 140,0
10
0
76,0

Trafikmängder Pkm/år Miljoner
Linje

126,1
44,9
65,3
15,9

13001
13002
13003

Resandet på linjen (Göteborg-Uddevalla) ökar resandet och turtätheten.
mellan Göteborg-Uddevalla med ca personkilometer på linjerna 13002. Liten skillnad på
13001.
Samhällsekonomisk sammanställning diskonterade resultat
EFFEKTER I

EFFEKTER III

Total Mkr

PRODUCENTÖVERSKOTT

Banavgifter

-20,5

PRODUCENTÖVERSKOTT

186,5

PRODUCENTÖVERSKOTT

Biljettintäkter
Fordonskostnader för
kollektivtrafik

PRODUCENTÖVERSKOTT

Moms på biljettintäkter

-10,6

KONSUMENTÖVERSKOTT

Restider

417,3

EXTERNA EFFEKTER

CO2

EXTERNA EFFEKTER

Marginellt slitage kollektivtrafik

EXTERNA EFFEKTER

Nox

3,0

EXTERNA EFFEKTER

Partiklar

0,2

EXTERNA EFFEKTER

SO2

0,0

EXTERNA EFFEKTER

Trafiksäkerhet

EXTERNA EFFEKTER
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)

VOC

350,2

Banavgifter
Fordonskostnader ggr (Skf 1-1)
Moms på biljettintäkter

-203,1

7,1
-11,1

-7,2
0,1
20,5
-42,7
10,6
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3.2 Grohed med samma trafik till Stenungssund som JA

Trafik på direkt berörda tåg
Linje

UANamn
13001 Göteborg-Strömstad
13002 Göteborg-Uddevalla
13003 Göteborg-Stenungsund

UAdubbelturer UAdubbelturer Ht UAtid
5
0,5 300,0
17
1,5 140,0
0
0
76,0

Trafikmängder Pkm/år Miljoner
Linje

113,0
45,6
67,5
0,0

13001
13002
13003
EFFEKTER I

EFFEKTER III

Total Mkr
215,6

PRODUCENTÖVERSKOTT

Banavgifter

-5,9

PRODUCENTÖVERSKOTT

32,1

PRODUCENTÖVERSKOTT

Biljettintäkter
Fordonskostnader för
kollektivtrafik

-66,6

PRODUCENTÖVERSKOTT

Moms på biljettintäkter

-1,8

KONSUMENTÖVERSKOTT

Restider

EXTERNA EFFEKTER

CO2

EXTERNA EFFEKTER

Marginellt slitage kollektivtrafik

EXTERNA EFFEKTER

Nox

EXTERNA EFFEKTER

Partiklar

EXTERNA EFFEKTER

Trafiksäkerhet

EXTERNA EFFEKTER
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)

VOC

0,0

Banavgifter

5,9

Fordonskostnader ggr (Skf 1-1)
Moms på biljettintäkter

262,0
3,6
-1,5
1,8
0,2
-2,0

-14,0
1,8
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4 Alternativ 3 Grohed +Brunnsbo
Trafik på direkt berörda tåg
Linje

UANamn
13001 Göteborg-Strömstad
13002 Göteborg-Uddevalla
13003 Göteborg-Stenungsund

UAdubbelturer UAdubbelturer Ht UAtid
5
0,5 300,0
17
1,5 140,0
10
0
76,0

Trafikmängder Pkm /år Miljoner
Linje

128,3
45,6
66,4
16,2

13001
13002
13003

Samhällsekonomisk sammanställning diskonterade resultat
EFFEKTER I

EFFEKTER III

Total Mkr
392,8

PRODUCENTÖVERSKOTT

Banavgifter

PRODUCENTÖVERSKOTT

Biljettintäkter

PRODUCENTÖVERSKOTT

Fordonskostnader för kollektivtrafik

PRODUCENTÖVERSKOTT

Moms på biljettintäkter

KONSUMENTÖVERSKOTT

Restider

EXTERNA EFFEKTER

CO2

EXTERNA EFFEKTER

Marginellt slitage kollektivtrafik

EXTERNA EFFEKTER

Nox

2,2

EXTERNA EFFEKTER

Partiklar

0,2

EXTERNA EFFEKTER

SO2

EXTERNA EFFEKTER

Trafiksäkerhet

EXTERNA EFFEKTER
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)

VOC
Banavgifter
Fordonskostnader ggr (Skf 1-1)
Moms på biljettintäkter

-17,4
96,9
-132,2
-5,5
466,2
4,7
-10,3

0,0
-7,2
0,0
17,4
-27,8
5,5
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5 Alternativ 5 Grohed +Brunnsbo+Kvartstrafik till Stenungssund

Trafik på direkt berörda tåg
Linje

UANamn
13001 Göteborg-Strömstad
13002 Göteborg-Uddevalla
13003 Göteborg-Stenungsund

UAdubbelturer UAdubbelturer Ht UAtid
5
0,5 300,0
17
1,5 140,0
22
2
76,0

Trafikmängder Pkm /år Miljoner
Linje

143,1
44,8
64,0
34,3

13001
13002
13003

Samhällsekonomisk sammanställning diskonterade resultat

EFFEKTER I

EFFEKTER III

Total Mkr
717,5

PRODUCENTÖVERSKOTT

Banavgifter

-38,3

PRODUCENTÖVERSKOTT

Biljettintäkter

468,5

PRODUCENTÖVERSKOTT

Fordonskostnader för kollektivtrafik

PRODUCENTÖVERSKOTT

Moms på biljettintäkter

-26,5

KONSUMENTÖVERSKOTT

Restider

842,7

EXTERNA EFFEKTER

CO2

EXTERNA EFFEKTER

Marginellt slitage kollektivtrafik

EXTERNA EFFEKTER

Nox

4,6

EXTERNA EFFEKTER

Partiklar

0,3

EXTERNA EFFEKTER

SO2

0,1

EXTERNA EFFEKTER

Trafiksäkerhet

EXTERNA EFFEKTER
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)

VOC
Banavgifter
Fordonskostnader ggr (Skf 1-1)
Moms på biljettintäkter

-475,1

12,7
-23,1

-13,4
0,1
38,3
-99,8
26,5
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6 Alternativ 7 Grohed+ Brunnsbo+Snabbpendel till Uddevalla
Snabbpendeln stannar i Uddevalla, Ljungskile, Stenungssund, Brunnsbo, Göteborg C
Trafik på direkt berörda tåg
Linje
13001
13002
13003
13004

UANamn
UAdubbelturer UA dubbelturer HT
Göteborg-Strömstad
5
0,5
Göteborg-Uddevalla
17
1,5
Göteborg-Stenungsund
10
0
SnabbGbg-Uddevalla
12
2

Trafikmängder Pkm /år Miljoner
Linje

151,0
43,7
60,2
15,4
29,2

13001
13002
13003
13004

Samhällsekonomisk sammanställning diskonterade resultat
EFFEKTER I

EFFEKTER III

Total Mkr
657,0

PRODUCENTÖVERSKOTT

Banavgifter

-50,5

PRODUCENTÖVERSKOTT

459,7

PRODUCENTÖVERSKOTT

Biljettintäkter
Fordonskostnader för
kollektivtrafik

PRODUCENTÖVERSKOTT

Moms på biljettintäkter

-26,0

KONSUMENTÖVERSKOTT

Restider

927,5

EXTERNA EFFEKTER

CO2

14,7

EXTERNA EFFEKTER

Marginellt slitage kollektivtrafik

-30,8

EXTERNA EFFEKTER

Nox

5,6

EXTERNA EFFEKTER

Partiklar

0,3

EXTERNA EFFEKTER

SO2

0,1

EXTERNA EFFEKTER

Trafiksäkerhet

-18,2

EXTERNA EFFEKTER
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)
BUDGETEFFEKTER (inkl. Skf
2)

VOC

0,1

Banavgifter

50,5

Fordonskostnader ggr (Skf 1-1)

-121,9

Moms på biljettintäkter

26,0

-580,2

UAtid
300,0
140,0
76,0
124,0
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Godstraﬁkens CO2- utsläpp
- beräkningsexempel

Bilaga 4

Godstrafikens CO2- utsläpp – beräkningsexempel
Av: Olle Ivarsson
Från KTH’s rapport ”Godstrafikens utvecklingsmöjligheter som följd av en satsning på
Europakorridoren.” ges att ett godståg uppskattningsvis motsvarar 40 lastbilar med en
medellast av 15 tons last för ett 60 tons lastbilsekipage. De flesta transporter på Södra
Bohusbanan utgörs av bulktransporter, och begränsning bör därför inte ligga på längden
(volymen) utan snarare axelvikten. KTH’s antagande om en beläggning på 15 ton för ett 60
tons ekipage behöver inte gälla för sträckan Stenungsund – Göteborg, då beläggningsgraden
av lastbilarna mycket väl kan vara högre, såväl som lägre. Då ovan är ett medel och inga
andra siffror har funnits är beräkningarna således baserade på KTH’s beläggningrad.
Med antagandet att det finns plats på banan för ytterligare 4 godståg motsvarar det 160
lastbilar.
Avsedda sträckan är mellan Stenungssund och Göteborgs hamn, vilket motsvarar cirka 53 km
med lastbil och 49 km via järnväg.
Nedan har utsläppsvärden hämtats för både lastbil och godståg i CO2/tonkm för utfall 2009
från Green Cargo.

Målområde miljö
(Moderbolaget)
Utfall 2008 Mål 2009 Utfall 2009 Mål 2010
Miljöprestanda gram CO2/tonkm el- och
3.1
2.7
3.3
2.4
dieseltåg
Miljöprestanda gram CO2/tonkm lastbil
47.5
51.7
54.6
51.5
Elförbrukning kWh/m2 (avser lager)*
35.6
35
35.4
34
Antal utfärdade Green Cargo Klimatintyg
24
30
24
30
Miljövärde kunddialog
71
72
**
73
Miljöimage, index från medarbetardialog
75.3
78
77.2
79
* Värdet är indexerat på omsättning och kan ej direkt jämföras mellan åren
** Djupintervjuer genomfördes under 2009 till följd av 2008 års utfall på Kunddialogen.
Antalet representerade kunder var inte tillräckligt för att ta fram ett representativt Miljövärde.
Kunddialogen kommer åter att genomföras under 2010.
http://ar2009sv.greencargo.com/Menu/Forvaltningsberattelse/Sa+styr+vi+Green+Cargo/Miljo
Från KTH var det givet att lastbilen i deras exempel var lastad med 15 ton gods. Detta skulle
då generera CO2 utsläpp motsvarande:
CO2 lastbil =15*40*4*54.6*53/1000=6945 [kg]
CO2 godståg = 15*40*4*3.3*49/1000=388 [kg]
Differensen blir således 6557 kg CO2/dygn. På ett år, med antagandet att dessa resor sker 5
dagar/vecka, motsvarar det 1705 ton CO2/år. (Att neutralisera detta med utsläppsrätter skulle
kosta cirka 426 250:-/år om man räknar på en kostnad av 250 kr/ton CO2.)
http://www.vattenfall.se/sv/utslappsratter.htm

Bilaga 5

Remiss av idéstudien - brev och sändlista
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Remissvar
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Dn
nr: 11-213.222
Tjäänsteutlåtannde
2011-08-31
Geeorgia Larssson
Till
Styrgrupppen för miiljö och sam
mhällsbyggnnad

Förslaag till yttrande
y
över ”Iddéstudiee Södra
Bohuusbanan,, Götebo
org – Udddevallaa”
Göteborrgsregionenns kommunaalförbund (G
GR) har i sk
krivelse från
n
Trafikveerket dateraad 2011-06-10 beretts tiillfälle att yttra
y
sig över rubriceradd
remiss.
Bakgru
und och syft
fte
Södra B
Bohusbanan,, mellan Gö
öteborg och Uddevalla, är en enkellspårig banaa
som traffikeras medd person- och godståg. K
Kapaciteten
n är tidvis fu
ullt
utnyttjadd. Just nu pågår upprusstning av baanan med bll.a. utbyggn
nad av
fjärrblocckering ochh nya mötesm
möjligheterr. På regionaal och lokall nivå
bedrivs en aktiv plaanering för en förväntaad tillväxt av
v befolkning
g och
näringslliv. Järnvägstrafiken occh kollektivvtrafiken utg
gör en viktig
g del i
arbetet fför en långssiktig hållbaar utvecklingg av regionen.
Syftet m
med idéstudiien är att ta fram ett gem
mensamt beeslutsunderllag för hur
den fortsatta planerringen ska genomföras.
g
. Det sker genom
g
att:
-

ssammanfattta regionala och kommu
munala målbiilder och visioner
bbeskriva de regionala förutsättning
f
garna i regio
onen
bbedöma fram
mtida resan
nde och trannsportfrågan
n
m
med hjälp av
a fyrstegsprrincipen anaalysera alternativa
ååtgärdsinrikktningar
uutreda effekkterna av en
n ökad järnvvägskapaciteet på Södra Bohusbanaan

Sammaanfattning
Trafikenn och det regionala resaandet på Söödra Bohusb
banan har ök
kat kraftigt,,
med öveer 40 % (20009 i jmf meed 2008), i ssamband meed tidigare upprustning
u
g.
Den reggionala persoontrafiken och
o tågtrafikken förvänttas öka ytterrligare i ochh
med en ökad befolkkning längs banan och kusten. Dettta ställer krrav på
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transporrtinfrastruktturen, transp
portförsörjnningen och bebyggelsep
b
planeringenn i
stråket.
Betydelsen av banaan ökar ocksså i och medd expansion
nen av Göteeborgs hamnn.
All trafiik till och frrån hamnen passerar M
Marieholmsb
bron. Vid ettt driftstopp
på bron är enda alteernativ till omledning
o
aav trafik Bo
ohusbanan. Bohusbanan
B
n
är ocksåå reservbanaa för Norge//Vänerbanaan. För att tiillgodose beehovet av
framtidaa transporter på järnväg
g behöver kkapaciteten på
p Södra Bo
ohusbanan
förbättraas.
En viktiig utgångspuunkt i idéstu
udien har vaarit att utvecklingen av
v
järnvägsssystemet och trafiken måste samoordnas med övrig
samhällsutvecklingg och planerring.
Beskrivnning av olikka alternativv
Med hjäälp av fyrsteegsprincipen
n har olika ååtgärdskom
mbinationer analyserats.
a
.
Trafikveerket har geenomfört förrdjupad anaalys av totallt sju alternaativa
trafikeriings- och innfrastrukturk
kombinationner.
•

K
Kort och meedellång sikkt:

Alternattiv 1,2,3 ochh 4 utgörs av
a olika åtgäärder i komb
bination meed
halvtimm
mestrafik Göteborg
G
– Uddevalla
U
fö
för persontraafiken. De nya
n
mötesstaationerna föörväntas ha samtidig innfart.
I alternaativ 5 och 6 studeras olika åtgärderr i kombinaation med kv
vartstrafik
Göteborrg – Stenunggsund och halvtimmest
h
trafik Göteb
borg – Uddeevalla för
persontrrafiken. Desssa alternatiiv bygger påå att tågen i kvartstrafik
k inte ska
mötas på mer än vaarannan stattion samt attt alla mötessstationer haar samtidig
infart.
Alternattiv 7 är ett förslag
f
på åttgärdskombbinationer so
om syftar till att korta
restidenn Göteborg – Uddevallaa genom att möjliggöraa ett snabbarre tågsystem
m
parallelllt med befinntligt tågsysstem. Alternnativet inneb
bär en snabb
bpendel
mellan G
Göteborg – Uddevalla. Övrig trafiik är befintliig pendeltåg
gstrafik ochh
halvtimm
mestrafik Göteborg
G
– Uddevalla.
U
•

L
Lång sikt:

Flera nyya stationer anläggs län
ngs banan t.eex. i södra Uddevalla
U
samt
s
i
centralaa Kungälv (ddetta förutsäätter en ny ddragning av
v Bohusbanaan).
Dubbelsspår byggs på
p hela sträcckan, vilkett bl.a. möjliggör 15-min
nuterstrafikk
Göteborrg – Uddevaalla. Det inn
nebär även öökad kapaciitet för godsstrafik. I
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denna sttudie utredss inte de olik
ka alternativven för ansllutning till Södra
S
Bohusbaanan, ej helller ett nytt spårsystem
s
för östra Hisingen som
m kopplar dee
centralaa delarna av Kungälv tilll östra Hisiingen.
På lång sikt är ävenn Västlänken
n färdigställld. Persontåågen på Boh
husbanan ärr
tänkt attt ledas genoom Västlänk
ken. Exakt ttrafikuppläg
gg på de olik
ka linjerna
till och ffrån Göteboorg C är ej fastställt.
f
Trafikveerkets bedöm
mning
Trafikveerket bedöm
mer att plattfformsförlänngningar bör genomföras längs
sträckann. Sammantaget bedöm
mer Trafikveerket att följjande är läm
mpligt att
genomfö
föra:
På kort sikt:
- F
Förlängda mötesstation
m
ner i Säve ooch Kode
- H
Halvtimmesstrafik Göteeborg – Udddevalla
- H
Halvtimmesstrafik hela dagen Göteeborg – Sten
nungsund
På medeellångsikt:
- B
Brunnsbo sttation
- D
Dubbelspår Göteborg Kville
K
till B
Brunnsbo staation
På lång sikt:
- K
Kvarttrafik Göteborg – Stenungsuund
- P
Partiell dubbelspårsutb
byggnad
- R
Resandeutbbyte i Säve
Kanslieets kommen
ntarer
Ur ett reegionalt perrspektiv vill GR framhåålla vikten av
a att en upp
prustning avv
Södra B
Bohusbanan kommer tilll stånd och ser positivtt till Trafikv
verkets
pågåendde arbete som
m syftar tilll att förbättrra kapacitetten på banan
n. GR
bedömer att Trafikvverkets föreeslagna åtgäärder för ban
nans fortsatta
utveckliing ligger vääl i linje meed de antagnna regionalaa målen.
GR har genom målen i Uthålliig tillväxt occh överensk
kommelsern
na i
antagen Strukturbilld för Göteb
borgsregionnen uttryckt den långsik
ktiga
visionenn av Göteboorgsregionen
n som en att
ttraktiv, hålllbar och väx
xande regioon.
En ökadd befolkningg och en forrtsatt regionnförstoring ställer
s
höga krav på en
långsikttigt hållbar infrastruktu
i
ur som begräänsar miljöp
påverkan. Utvecklingen
U
n
måste sääkras genom
m att bl.a. kaapaciteten i järnvägssy
ystemet ökarr. Södra
Bohusbaanan utgör en
e av huvud
dstråken i SStrukturbildeen för Göteb
borgsregionnen
och är ddärmed ett viktigt
v
regionalt stråk b åde för god
ds- och perso
ontransportter.

KOMMU
UNALFÖRBUN
NDET GR

En av m
målsättningaarna i Uthålllig tillväxt äär att den regionala kärnan ska stärrkas
med ytteerligare 40 000 arbetsp
platser och 330 000 boen
nde fram tilll 2020. Viktten
av en atttraktiv och lättillgängliig regionkärrna, till vilk
ken delar av
v banan hör,, är
av centrral betydelsee för hela Göteborgsreg
G
gionens utv
veckling. Deen långsiktigga
visionenn för Göteboorgsregioneen förutsätteer en attrakttiv, pålitlig och
o
kapaciteetsstark kolllektivtrafik med kraftiggt ökat resan
nde i enigheet med det
antagna kollektivtraafikprogram
mmet K20200 och målsäättningen attt minst 40 % av
resorna ska ske medd kollektivttrafik år 20225.
En fortssatt samordnning mellan
n olika berörrda aktörer, både på den lokala ochh
regionalla nivån, länngs stråket är
ä en förutsäättning för en
e god helh
hetslösning ssom
i sin tur stödjer mållsättningarn
na om en lånngsiktigt hållbar region
nal struktur.
Trafikveerket har i samband
s
meed remissenn önskat svaar på nedansstående
frågor:
•

H
Hur ska Söddra Bohusbanan utveckklas som tra
ansportstråkk utifrån er
ssynvinkel?

Ur ett reegionalt perrspektiv är det
d av stort iintresse att kapaciteten
n på banan
höjs ochh att det skaapas ett tillfö
örlitligt systtem för båd
de person- och
godstrannsporter.
•

V
Vad är särsskilt viktigt att
a arbeta viidare med?

I det forrtsatta arbeteet är samverkan mellann transportp
planering occh
markanvvändning viiktig. Genom
m samverkaan skapas fö
örutsättning
gar att bindaa
sammann regionen och
o därmed skapa en atttraktiv och funktionelll helhet.
Infrastruuktur och beebyggelse måste
m
stödjaa varandra för
f att uppnåå en hållbarr
regionall utvecklingg.
•

F
Finns det trransportfunkktioner som
m ni tycker ska ges en sttörre vikt änn
aandra?

I och meed en ökad befolkning och satsninngen på en fördubbling
f
av
kollektivvtrafiken ärr det på kortt sikt angelääget att klarra den resandeökningenn
som skeer inom regiionen. På längre sikt ärr det viktigt att utreda hur
h en höjd
kapaciteet på banan kan underläätta närings livets transp
porter och medföra
m
en
avlastninng för Norgge/Vänerban
nan.
•

H
Hur ser ni på
p Trafikverrkets bedöm
mning av fra
amtiden med
d koppling
ttill åtgärderr på kort, medellång
m
occh lång sikt?
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GR bedöömer att Trafikverkets föreslagna åtgärder påå banans forrtsatta
utveckliing ligger vääl i linje meed de antagnna regionalaa målen.
•

H
Hur kan ni bidra
b
till uttvecklingen av Södra Bohusbanan
B
?

GR är uutifrån sin rooll som regionplaneorggan bärare av
v målsättnin
ngar och
strategieer för den reegionala utv
vecklingen. Med struktturbilden som underlagg
arbetar vvi tillsammaans med kommunerna för att åstad
dkomma sam
mordning
mellan ttransportplaanering och markanvänndning.
•

H
Hur tycker ni
n det gemeensamma forrtsatta arbeetet bör ske?
?

En fortssatt samordnning av olik
ka berörda aaktörer, bådee på den lok
kala och
regionalla nivån, länngs stråket är
ä en förutsäättning för en
e god helh
hetslösning ssom
i sin tur stödjer mållsättningarn
na om en lånngsiktigt hållbar region
nal struktur.
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STENUNGSUNDS
KOMMUN

Malin Johansson

Yttrande över Idéstudie Södra Bohusbanan, Trafikverket
En fortsatt utveckling av Bohusbanan som infrastrukturstråk och av gods- och
persontrafiken på banan är viktiga förutsättningar för Stenungsunds kommuns
utveckling. Kommun vill framförallt framhålla att det är viktigt att kapaciteten höjs på
banan, samt att punktlighet ökar och återställningsförmågan förbättras. Genomförande av
föreslagna åtgärder i Trafikverkets idéstudie på kort-, medellång och långsikt kan bidra
till detta.
Den samhällsekonomiska bedömningen i studien visar på att många åtgärder som
presenteras i idéstudien är samhällsekonomiskt lönsamma. Detta anser Stenungsunds
kommun ska bidra till att åtgärder på Bohusbanan prioriteras i kommande
infrastrukturplaner.
Nedan redovisas kommunens svar på Trafikverkets ställda frågor:
Hur ska Södra Bohusbanan utvecklas som transportstråk?
Stenungsunds kommun anser att Södra Bohusbanan bör utvecklas genom att kapaciteten
såväl för person- som godstransporter höjs på banan. Punktligheten och
återställningsförmågan på banan är andra funktioner som är viktiga. Ett resandeuppehåll i
Jörlanda skulle kunna innebära att ytterligare ett stationssamhälle med goda kollektiva
förbindelser skulle kunna utvecklas i Stenungsunds kommun. Säkra och planskilda
korsningar, inte minst i Stenungsunds tätort är en annan viktig utveckling som kan
minska Bohusbanans barriäreffekt.
Vad är särskilt viktigt att arbeta vidare med?
Kommunen delar Trafikverkets bedömning av åtgärder som är lämpliga att vidta för att
uppnå föreslagna funktioner. Från kommunens synvinkel är det särskilt viktigt att arbeta
vidare med planskildhet i Stenungsunds tätort samt ett nytt resecentrum i densamma,
vilket kräver ett fortsatt gemensamt arbete mellan Trafikverket, kommunen samt
Västtrafik.
Finns det transportfunktioner som bör ges större vikt än andra?
Samtliga funktioner som presenteras anser kommunen vara viktiga men Stenungsunds
kommun vill lyfta fram säkerställd kapacitet för person- och godstransporter som särskilt
viktiga samt god återställningsförmåga och ökad punktlighet.
Trafikverkets bedömning av åtgärder på kort-, medellång- och lång sikt?
Kommunen delar Trafikverkets bedömning men anser att ett nytt resecentrum i
Stenungsund är angeläget samt att planskilda korsningar över/under järnvägen för att
minska olycksrisken och barriäreffekten bör prioriteras.
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Hur kan kommunen bidra till utvecklingen av Södra Bohusbanan?
Kommunen kan bidra till utvecklingen genom en effektiv markanvändning och planering
av stationsnära områden, samt tillsammans med övriga aktörer skapa förutsättningar för
utveckling av ett resecentrum i Stenungsunds tätort.
Hur tycker ni att det gemensamma fortsatta arbetet bör ske?
Stenungsunds kommun anser att förslagen till fortsatt arbete som presenteras i kapitel 15
i idéstudien beskriver många av de processer som är viktiga för det fortsatta arbetet och
kommunen deltar gärna i de processer där det krävs.
Övrigt
Kommunen anser att Bohusbanans utbyggnad är så viktig att den skall finnas med i nästa
planperiod. Detta också för att kunna leva upp till K2020.
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Utdrag ur Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2011-08-31,
§ 251

SBN § 251
Dnr 2011/140

Remissvar om Bohusbanan
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram en idéstudie för Södra Bohusbanan mellan
Göteborg-Uddevalla. Syftet med idéstudien är att ta fram ett
gemensamt kunskaps- och beslutsunderlag för hur den fortsatta
planeringen av banan ska genomföras i samklang med övrig
samhällsutveckling.
Trafikverket har gett kommunen tillfälle att lämna synpunkter på
idéstudien och har i samband med detta presenterat följande frågor
som anses viktiga att besvara:
- Hur ska Södra Bohusbanan utvecklas som transportstråk utifrån
kommunens synvinkel?
- Vad är särskilt viktigt att arbeta vidare med?
- Finns det transportfunktioner (se sid. 31 i idéstudie Södra
Bohusbanan) som kommunen tycker ska ges en större vikt än
andra?
- Hur ser kommunen på Trafikverkets bedömning av framtiden med
koppling till åtgärder på kort, medellång och lång sikt?
- Hur kan kommunen bidra till utvecklingen av Södra Bohusbanan?
- Hur tycker kommunen att det gemensamma fortsatta arbetet bör
ske?
Tidigare behandling
Presidieutskottet beslutade 2011-08-17, § 34, enligt följande:
Presidieutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden att lämna
föreslaget remissvar enligt bifogat tjänsteutlåtande som sitt eget.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2011-08-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna föreslaget remissvar
enligt tjänsteutlåtande som sitt eget.
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Ställningstagande till fortsatt arbete
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