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INTERPELLATION TILL STATSRÅD

Till statsrådet Anna Johansson (S)

2016/17:77 Järnvägsplanerna för sträckan Mölnlycke–Bollebygd

Uppgifterna i medierna, som citerar statsrådet Anna Johansson från ett möte 
med Västsvenska handelskammaren den 18 oktober, är oroande. Ministern ska 
ha lämnat beskedet att den redan beslutade järnvägsbyggnationen mellan 
Mölnlycke och Bollebygd via Landvetter flygplats inte kommer att fullföljas 
som planerat utan skjutas på framtiden.

Sträckan Borås–Göteborg är den tredje mest trafikerade pendlingssträckan i 
Sverige, och samtidigt är behovet stort att ansluta järnvägsnätet till Landvetter 
flygplats, av både tids- och miljöskäl. Att flygresenärer från Göteborg och 
Borås kan ta tåg i stället för bil eller buss till flygplatsen är en viktig 
miljöinsats. Samtidigt planerar Härryda kommun och Swedavia för en ny stor 
flygplatsstad runt Landvetter flygplats som kommer att tillskapa ytterligare 
tusentals arbetsplatser. 

I dagsläget håller järnvägen på sträckan Mölnlycke–Bollebygd låg standard, 
och banan är slingrig och långsam. Att bygga en ny bana på denna sträcka är 
den viktigaste insatsen för att sänka restiden mellan Göteborg och Borås. På 
köpet får man en järnväg som kan ta flygpassagerare från Göteborg och Borås 
till flygplatsen, men även från Mölnlycke och Bollebygd, som skulle få 
hållplatser om man bygger en konventionell järnväg. 

Alliansregeringen beslutade 2013 att bygga ny järnväg mellan Mölnlycke och 
Bollebygd via Landvetter flygplats, med planerad byggstart 2020. Pengar finns 
avsatta för byggande av en konventionell järnväg med möjlighet till trafik med 
snabbtåg av modell Arlanda Express.

Såväl kommunerna mellan Göteborg och Borås som Västra Götalandsregionen 
har i stor politisk samsyn sagt att regiontrafiken mellan Göteborg och Borås via 
Landvetter är en av regionens absolut viktigaste infrastruktursatsningar. 

Man kan fråga sig om hela regeringen står bakom statsrådets besked om att 
skjuta upp byggandet av den nämnda järnvägssträckan. 

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet: 

 Tänker statsrådet verka för att den nya sträckningen ska byggas med 
konventionell teknik eller höghastighetsteknik?
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 När kommer den planerade järnvägen mellan Mölnlycke och Bollebygd 
med anslutning till Landvetter flygplats att börja byggas, och när 
förväntar sig statsrådet att den ska vara klar?

………………………………………

Jan Ericson (M)

Överlämnas enligt uppdrag

Lisa Gunnfors


