
Förbättringsinsatser för att 
utveckla tågtrafiken

Västra Stambanan, Göteborg-Skövde



Västra stambanan

• En av Sveriges viktigaste järnvägar

• Fjärr- och snabbtågstrafik mellan storstadsregioner

• Regionaltågstrafik i Västra Götaland

• Lokaltågstrafik i Göteborgsområdet

• Godstrafik till hela landet
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Trafikstruktur idag



Västra stambanan behöver förbättras

• Kapacitetstaket nått

• Störningar leder ofta till förseningar

• Svårt öka trafiken utan ytterligare försämringar

• Efterfrågan på person och godstransporter ökar

• Avreglering av persontrafik 2011? 

Kapaciteten och kvaliteten måste förbättras – nu!



Principiella utformningar

Slusspår
(Sävenäs)

Förbigångsspår
(Lerum mfl)

Vändspår i mitten
Floda, Alingsås



Förbättringsinsatser

Förstärkningar i infrastrukturen 

på en rad platser



Förstärkningsåtgärder

• Sävenäs infart* ”Slusspår”

• Lerum Förbigångsspår nsp, gods

• Stenkullen Förbigångsspår usp, gods

• Floda Vändspår i mitten, pendel

• Alingsås* Vändspår i mitten, pendel

• Algutsgården* Förbigångsspår nsp o usp, gods

• Vårgårda* Förbigångsspår nsp, regiontåg

• Remmenedal* Förbigångsspår nsp, gods

• Herrljunga* Ny plattform usp, regiontåg



Alingsås, vändspår i mitten



Trångsektorplan 

• Styva kanaler för lokal, regional och fjärrtåg

• Fler tåg per timme under högtrafik

• Kvartstrafik till Floda, halvtimme till Alingsås

• Mindre tidsförluster för några regiontåg
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Trafikstruktur – med förbättrings-
åtgärder och trångsektorsplan



Alingsås

Floda



Alingsås

Floda



Alingsås-Göteborg, morgon (6-9)



Göteborg-Alingsås
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Förbättringsåtgärderna

• Punktåtgärder 

• Utökad trafik, styv tidtabell

• Bättre kvalitet, något sämre restider för vissa tåg

• Genomförande tid, 3-6 år fr o m 2009

• Etappvis utbyggnad möjlig, kan vara helt klart 2015

• Kostnad 1,5 Mdr

• Nettonuvärdekvot ca 1  (2 kr tillbaka per satsad krona)

• Går att utöka successivt



Tidsplan

• Tidigaste trafikstart under 2012. 

Kräver att åtgärder i Lerum, Stenkullen och Sävenäs är 

klara.

• Successiv förbättring och flexibilitet efterhand som 

ytterligare åtgärder genomförs fram till 2015.



Kopplingar till Götalandsbanan

• Västra stambanan behöver förbättras nu. 

Om och när Götalandsbanan byggs så kommer denna att 

avlasta Västra stambanan från ändpunktstrafik. 

• Om Götalandsbanan inte byggs krävs stora åtgärder utmed 

Västra stambanan om järnvägstrafiken skall kunna 

utvecklas. 
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