
 
Hur stor trängsel är det på tågen till Göteborg? 
( Mikael Bigert 2016-03-19 ) 
 
Behovet av mer tågkapacitet i Göteborg har diskuterats flitigt i samband med Västlänken. 
Det har ju ofta hävdats att Göteborgs Cetralstation är ”överbelastad” och att ”tågen går 
fulla”. Det här dokumentet visar fakta vad gäller trafikeringen med tåg och annan 
kollektivtrafik i Gbg. 
 
 
Antal kollektivresor totalt. 
Så här såg tågresorna ut under 2010, fördelat på trafisklag , /1/ 

 
( Beläggningen är definierad som antalet resande i förhållande till sittplatser. För långresor 
är det svårare att räkna eftersom man ofta endast resor del av hela sträckningen ) 
 
För 2014 finns uppdaterad helårsstatistik /11/ för totala tågtrafiken i regionen. Om man 
applicerar samma fördelning mellan de olika kategorierna tågresor som 2010 fås dessa 
detaljerade siffror: 
 

 
 
För 2015 har % ökning från halvår 1 /12/ använts för att beräkna ökad trafik. ( 2 % vad gäller 
tågen ) 
 
Antalet resor per år har delats med 270, vilket är en vedertagen siffra för att få ut trafik per 
vardag. ( Antagande mellan 3 och 4 ggr fler resande per vardag än per helgdag ) 

ÅR 2010 resor per vardag medel-beläggning (%)

Strömstad–Göteborg 3800 48,0

Karlstad–Göteborg 900

Tvåstad–Göteborg 3100 42,4

Skövde/Jönköping–Gbg 4300

Borås–Göteborg 1900 31,4

Öresundståg: Kungsbacka–Gbg 600 5,0

Oslo–Göteborg 200

Örebro–Göteborg 2200

Kalmar–Göteborg 700

Pendel: Kungsbacka–Göteborg 16000 61,0

Pendel: Alingsås–Göteborg 13200 57,6

Tot, resor till Gbg 46900

% av resor, pendeltåg 62,26

Kollektivtrafik resor per vardag 2014 resor per vardag 2015

Spårvagn 418519 422704

Expressbuss 101852 106944

Stombuss 165556 187078

Pendeltåg 30381 30989

Regiontåg 22266 22711

Fjärrtåg till Göteborg 3960 4039

Övriga tåg i regionen ( ej Gbg ) 8207 8372



 
Fig: % av kollektivtrafik för olika trafikslag. 
 ( här är inte fjärrtåg, långfärdsbussar etc med utan endast lokal eller regionaltrafik med Gbg 
som målpunkt ): 
Fördelningen av regionens olika slags tågtrafik blir då: 

 
 
Med denna fördelning blir 2015-sifforna för tågen = 56600 resor/ vardag i Göteborg. 
( varav 30990 pendelresor ). 
Den senare siffran stämmer bra med data från /5/ för 2014: 
(Notera att de 57 000 tågresorna även inkluderar resor från övriga regionen till stationer 
som ligger utanför Gbg centrum, t ex Mölndal och Lerum.) 

 

 
 
Detta stämmer också bra med snittvärdet år 2013, veckorna 2 till 9 = 31400 resor/vardag. 
(/2/ /3/ /4/) 
Trafikverket hävdar /6/ att det skulle vara 65 000 resor per vardag till Gbg C:  
Trafikverket skriver: ”Göteborg C har idag totalt ca 65 000 tågresor per vardagsdygn. Denna 
bedömning är delvis baserad på preliminära resanderäkningar under en enskild vecka under 
2013, och kan därför komma att revideras ” 
Detta stämmer alltså dåligt med fakta, cirka 55 000 år 2013, men är ändå en siffra som 
sprids /9/ /10/. 
Fortsätter trenden med 2 % tillväxt har vi 2026 knappt 72 000 totalt antal tågresor per 
vardag till Gbg, att jämföra med 100 000 resor totalt år 2026 enligt Trafikverkets hemsida 
/7/ och 130 000 som är visionen för regionen för 2035 /8/. 
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Pendeltåg 46,9

Regiontåg 34,4

Fjärrtåg till Göteborg 6,1

Övriga tåg  ( ej Gbg ) 12,7

Pendeltåg per vardag

Alingsås 10874

Ale 5744

Kungsbacka 13763

Totalt, pendelresor 30381



 
Antal fullsatta tåg: 
Statistik för vintern/våren 2013 ges i /2/,/3/,/4/ 
Som fullsatt räknas ett tåg där alla sittplatser är upptagna så att en eller fler passagerare 
måste står i vagnarna. 
Statistik februari-april 2013: 

 
 
D v s 1.7 % av tågen hade stående passagerare. 
I absoluta tal betyder det att en ”normal” vardag, då vi kör omkring 200 pendeltåg, så har vi 
2 fullsatta tåg från Kungsbacka och 1 tåg fullsatt från Alingsås. 
 
Procentuella beläggningen på tågen är förstås beroende av hur många vagnar som används, 
vilket ytterst är en optimierng av kostnaderna. Med något längre sätt skulle inga tåg vara 
fullsatta.  

 
Sammanfattning: 

 Pendeltågen står för cirka 4 % av kollektivtrafikens resor i Göteborg 

 Beläggningen på pendeltågen var 2010 cirka 60 % i snitt  

 Mindre än 2 % av pendeltågen hade alla sittplatser upptagna 2013 

 Totalt antal tågresor per vardag till Gbg var år 2015 knappt 58 000 

 Fortsätter trenden med 2 % tillväxt på tågresandet har vi år 2028 knappt 75 000 
totalt antal tågresor per vardag till Gbg.  

 
  

Pendellinje % fullsatta

Kbacka 2,79

Alingsås 1,76

Ale 0,26

TOT 1,72
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