
 

Uppskattat behov av pendelparkeringen vid Hede station 

Vi läser ur olika dokument: 

Målbild tåg 2035 för Västlänken: 

På sid 9 läser vi:  

                                    

Idag får 4 tåg per timma vid högtrafik. Varje tåg är dubbelt och har plats för 400 personer. Totalt ger 

det 1600 platser/timma 

Där uppskattar man att det, vid högtrafik, går åtta tåg i timmen år 3035 via Hede pendeltågsstation. 

Var 7 minut. För att hantera en trefaldig ökning behövs ännu längre tåg. 

En trefaldig ökning ger 4800 platser/timma 

 

Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborg: 

Det finns i stort sett inga parkeringsplatser i kärnan. På sid 20 läser vi: 

                                                               

 

 

Göteborgs trafikstrateg för en nära storstad.  

Ett intressant dokument när vi skall diskutera Hede pendeltågsstation. 

Vi läser på sid 22 och 23: 

                                     

https://info.vasttrafik.se/Global/Dokument/PM8%20V%C3%A4stl%C3%A4nken.pdf
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/fbf6ef6f-fc85-4b65-a6a2-832e72232afb/ANVISNINGAR+med+signatur+slutversion.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES


                                

 

Hur många reser i Göteborg 2035 

Vi läser på sid 20: 

                                    

Sammanfattning: 

Tåget har år 2035  4800 platser/timma. Tre gångers ökning från dagens kapacitet.  

Uppskattningsvis 20 000 personer reser in till Göteborg via Västlänken varje morgon. 

Uppskattningsvis 40 000 under hela dagen. 

Totalt har vi ca 150 000 personer som pendlar in under en dag. Västlänken tar en 4 del av detta. 

Vi antar att 40 000 personer pendlar in under dagen via Västlänken. Hur många av dessa går på vid 

Hede station? Det finns huvudsakligen sex stationer där det sker påstigning.  Hede är den bästa 

stationen att parkera vid. Huvuddelen kommer per bil. Uppskattningsvis 7000 personer reser från 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/68647273-63a1-4c4f-ad24-5306e041b6a1/Underlagsrapport_Hur+m%C3%A5nga+reser+2035_dec13.pdf?MOD=AJPERES


Hede per dag. Huvuddelen på morgonen. De flesta kommer per egen bil. Det behövs minst 4000 

parkeringsplatser på Hede station 2035. 

Vi uppskattar att 4 spår byggs till Kungsbacka ca år 2050. Då ökar trafiken och därmed troligtvis även 

behovet av parkeringsplatser ytterligare. 

 

 

 

Nu till Hede pendeltågsstation. 

Du hittar planen under länken ”Utvecklingsplan Hede station:  

Vi tittar på ett klipp ur denna ”Masterplan 1B”.  

 

 

 

 

 

 

När 4-spsår kommer ca år 2050 måste stationsbyggnaden rivas och planeringen göras om. Detta 

alternativ borde finnas redan i dagens planer och inte bara ett skyddsavstånd. Det som kan planeras 

idag behöver inte göras om när 4-spår kommer.  



 

Läs även vad forskarna tror om den framtida trafikutvecklingen 

Kopia ur Hallands Nyheter 11 januari 2018 

 

 


