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Trafikstart för 
VästlänkenSå lyfter de nya 

järnvägssatsningarna Mölndal  
När den nya stambanan mellan Göteborg 
och Borås får en station i Mölndal blir vi 
en regional knutpunkt.

Med direkttåg till Landvetter flygplats, Köpenhamn och 
stora delar av Västra Götaland är det lättare att pendla 
till jobb eller studier och att attrahera såväl invånare 
och besökare som företag. Arbetsmarknaden växer, 
näringslivet utvecklas. Genom att satsa på ett fossilfritt 
transportslag tar vi ansvar för vår gemensamma jord 
och blir ett föredöme för yngre generationer.

Tidslinjen är preliminär. Aktuell 
information hittar du på molndal.se/jarnvag



Vad innebär det 
för kommunen?
De nya järnvägssatsningarna kommer att 
innebära ett stort lyft för Mölndal. En utbyggd 
station med fler direktresor gör Mölndal till 
en attraktiv start- och målpunkt för tusentals 
tågresor. Mölndal blir en regional knutpunkt 
inom Västra Götaland, som höjer livskvalitén 
för invånare och besökare såväl som för alla 
som arbetar i staden. 

Vad innebär det 
för näringslivet?
Goda pendlingsmöjligheter kan vara en avgörande 
faktor för om man väljer att ta ett jobb på annan ort. 
Med en utvecklad järnväg får företag bättre förutsättningar 
att rekrytera medarbetare runt om i regionen. Det gör det 
lättare för företag att expandera, vilket ger ett näringsliv 
som står bättre rustat för eventuella nedgångar och kon-
junktursvängningar. Mölndal har ett starkt internationellt 
präglat näringsliv. För globala företag är det ovärderligt 
att ha tio minuter till Landvetter flygplats.

Vad innebär
det för klimatet?
Fler än 55 000 personer pendlar in och ut 
från Mölndal dagligen. En utökad tågtrafik 
gör det enklare att välja tåg i stället för bil som 
färdmedel, vilket innebär färre bilar på vägarna 
och minskade utsläpp. Hållbara satsningar på 
stadsutveckling och transporter är väsentliga 
för att Mölndal ska fortsätta växa och förbli 
en attraktiv kommun att bo, verka, arbeta i 
och besöka, även i framtiden.  Skanna QR-koden eller läs 

mer på molndal.se/jarnvag

Vad innebär
det för dig?
En utökad kollektivtrafik ger dig mer frihet. 
Fler direktresor inom Västra Götaland innebär större 
möjligheter och kortare restider för dig som resenär. 
Det blir enklare att välja tåget för att hälsa på familj 
och vänner, eller upptäcka nya resmål. Med Mölndal 
som en regional knutpunkt ökar dessutom utbudet 
av både jobb, studier och nöjen på pendlingsavstånd. 
Mölndals attraktionskraft ökar, och en kommun som 
växer och mår bra är bra även för dig som bor här!


