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När det gäller järnvägsinvesteringar ingår de 
i Nationell Transportinfrastrukturplan och 
investeringsprioriteringar görs av Trafikverket 
nationellt.

För de järnvägar som finns inom länet har 
Västra Götalandsregionen (VGR) ställt sig bakom 
en prioriteringsordning för att klargöra vilka 
investeringsbehov som värderas högst i länet. 

Prioriteringen tas fram i samförstånd med 
kommunerna genom de fyra kommunalförbunden. 
Det förs kontinuerlig dialog med Trafikverket 
regionalt kring infrastruktur och de känner väl till 
vår prioriteringsordning.
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Prioriteringar inom Västra Götaland
1. Ny Stambana Göteborg-Borås–Jönköping 

2. Fyra spår Göteborg och Alingsås, Västra Stambanan

3. Oslo–Hamburg – del av TEN-T

4. Satsningar på regionala järnvägar 
    – Södra Bohusbanan står på tur

5. Nya slussar i Trollhätte kanal

Dessutom ska löftet om en fullt utbyggd E20 infrias.

Utöver detta föreslår Västra Götaland tillsammans med Stockholm och Skåne att 
kommande nationella plan innehåller ett nytt satsningsområde med en särskilt 
riktad pott för storstadsåtgärder.

Trafikverket har vid flertal tillfällen lyft fram behovet av att vårda det vi har och 
Västra Götalandsregionen håller med om detta. Det mindre vägnätet kan i många 
fall ha en avgörande roll för näringsliv och boende. Vägunderhållet bör därmed 
inte endast prioriteras efter trafikmängd. 

Ovanstående prioriteringsordning togs fram inför nuvarande nationella plan för 
perioden 2018 – 2029. Västra Götalandsregionen har fortsatt enigt ställt sig bakom 
denna prioritering.

Det kan noteras att järnvägsstråket Göteborg –  Oslo finns under punkt tre och för 
de regionala banorna där Södra Bohusbanan särskilt lyfts fram ligger under punkt 
fyra.

I skrivande stund, januari 2022, i Trafikverkets förslag till ny Nationell Transport
infrastrukturplan för perioden 2022–2033 har man tvingats till mycket hårda 
prioriteringar. Vi kan konstatera att inga nya järnvägsspår alls föreslås i stråket 
Göteborg – Oslo, varken på Norge/Vänerbanan eller Bohusbanan.
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Järnväg Göteborg – Oslo – en bakgrund
Godstågen har en transporttid som 
varierar mellan 5:15 h, som kortast, 
och 6:30 h som längst, beroende på 
när under dygnet transporten sker. 
Transporttiden för godståg är lång i 
jämförelse med lastbilstransporterna 
på väg E6, som tar ungefär hälften 
så lång tid. Det är ca 2500 lastbilar 
som passerar över Svinesundsbron 
varje dag vilket ofta skapar 
trängselproblem både på bron och in 
mot Oslo. Stor andel av dessa lastbilar 
saknar last tillbaka mot Europa med 
stor ineffektivitet och utsläpp som 
följd. 

Restiden mellan Göteborg och 
Oslo var år 2020 som kortast 3:39 h 
och som längst ca 4 h och med 10 
stationsuppehåll på samtliga avgångar. 
Den största delen, 80 procent, av 
ändpunktsresandet Göteborg – Oslo 
görs med bil. Busstrafiken har störst 
kollektivtrafikandel, 10 procent, vilket 
beror på kortare restid än tåg, ca 
3:30 h med buss, och större utbud. År 
2019 var det sex avgångar/dag med 
persontåg Göteborg –  Oslo, i vardera 
riktningen.

I samband med att EU:s TENT
förordning lades fram för första gången år 2009 enades Sverige och Norge 
tillsammans med EUkommissionen om att den del av korridoren Scanmed som 
går över svensknorska gränsen ska dras via Dalsland. Västra Götalandsregionen 
har tagit politisk ställning för samma val av sträckning som regeringarna och EU 
pekat ut, det bekräftas också i de senaste 3 remissvaren i samband med revidering 
av nationell transportplan. Eftersom EU prioriterat stråket finns det dessutom 
möjlighet till medfinansiering med upp till 50 procent från EU. 

Sträckningen innebär att ett dubbelspår ska dras genom Dalsland mellan Öxnered 
via Skälebol och till Kornsjö för att därifrån gå vidare genom Norge till Oslo. 
En lösning med traditionellt dubbelspår i denna sträckning är den lösning som 
både bedöms gynna överflyttning av lastbilstrafik till järnväg och samtidigt öka 
både de långväga såväl som de mellankommunala persontrafikresorna mellan 
Göteborg –  Oslo på ett kostnadseffektivt sätt. (Se Trafikverkets och Jernbaneverkets 
utredning 2016). 

Västra Götalandsregionen prioriterar även de regionala järnvägarna och inför 
nu pågående revidering av nationell transportinfrastrukturplan för perioden 
2022 – 2033 har utveckling av Södra Bohusbanan lyfts fram särskilt. Här är syftet 

Järnvägar i  området mellan Oslo och Göteborg.
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att uppnå kortare restider och högre kapacitet för den regionala tågtrafiken och 
gynna vardagspendlingen i stråket. Västra Götalandsregionens förslag till lösning 
och trafikering för bland annat Södra Bohusbanan antogs i regionstyrelsen år 2020 
då Målbild tåg 2028 antogs. 

En höghastighetsbana med få stopp, för renodlade, snabba persontransporter 
där ändpunktsmarknaden tydligt prioriteras är också önskvärd för att knyta 
Oslo och Göteborg närmare Europa. En sådan lösning har dock inte samma 
möjlighet att avlasta stråket från lastbilstrafik och tillgodose de stora regionala 
pendlingsbehoven – något som Västra Götalandsregionen ser som problem i närtid 
och därmed i nuläget prioriterar högre. 

Nuläge och planerade åtgärder

Norge–Vänerbanan
I regeringens fastställelsebeslut av nationell transportinfrastrukturplan 2018–2029 
står det:

”Sveriges och Norges regeringar är överens om att utvecklingen av de gränsöverskridande 
transportinfrastrukturerna ska ske i dialog mellan departementen i de båda länderna samt 
mellan de myndigheter som ansvarar för transportsystemet i respektive land. Regeringen 
har för avsikt att ta initiativ till en dialog med den norska regeringen kring utvecklingen av 
de gränsöverskridande stråk som Trafikverket beskriver Stockholm – Oslo, Göteborg – Oslo 
och Malmbanan /Lofotenbanan. Regeringen ser ett särskilt behov av att länderna 
gemensamt utreder hur järnvägsförbindelserna i de nämnda stråken kan stärkas.” 

År 2016 genomfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Göteborg –  Oslo tillsammans 
med dåvarande Jernbaneverket. Utredningen var ett norskt regeringsuppdrag. 
Frågeställningarna i regeringsuppdraget rörde hur kapaciteten i stråket 
kan utvecklas och särskilt hur godstrafiken kan stärkas mot bakgrund av 
ökade lastbilstransporter på E6 och målsättningar kring överflyttning av 
godstransporter från väg till järnväg för att nå nationella/internationella 
klimatmål. Efter genomförd utredning/ÅVS fattade Trafikverket ett beslut 2018 
om en utredningsstrategi för fortsatt hantering av stråket Göteborg –  Oslo 
inför kommande planrevidering. Beslutet anger både samverkansåtgärder 
och utredningar som planeras vara klara inför nästkommande nationella 
och regionala planer 2022–2033. De utredningar som anges är bland annat 
dubbelspår delen Öxnered –  Skälebol samt ytterligare förbigångsspår på sträckan 
Göteborg –  Öxnered.

I rapporten Utpekad Bristanalys (2021) visar resultatet på kapacitetshöjande 
punktåtgärder på sträckan Öxnered –  Göteborg och har även ett förslag till 
utbyggnad av dubbelspår för sträckan Öxnered –  Skälebol. Sammantaget beräknas 
dessa åtgärder kosta 4,7 miljarder kronor. Bedömningen i utredningen är att man 
med detta höjer kapaciteten till en nivå som kan vara tillräcklig under många år. 
I det förslag till nationell transportinfrastrukturplan som Trafikverket lämnade 
till regeringen 20211130 föreslås att Göteborg –  Öxnered anpassas till 250 km/h i 
övrigt föreslogs inga andra åtgärder på banan.
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Norra Bohusbanan
Norra Bohusbanan sträcker sig från Uddevalla i söder till Strömstad i norr. Banan 
trafikeras av både persontåg och godståg men är relativt lågtrafikerad med i genom
snitt från 9,3 – 13,2 persontåg per medelvardagsdygn (2019) och 1,2 godståg 
(Uddevalla  –  Munkedal, 2019). Vissa delsträckor har renoverats upp till högre standard, 
som från StrömstadÖverby och Småröd, men som helhet är standarden låg.

Västtrafik trafikerar Norra Bohusbanan och hela tågresan tar ca 1,5 timme 
utan byte. Byten och tågmöten kan ske i Skee, Överby, Tanum, Rabbalshede, 
Hällevadsholm, Dingle och Munkedals station förutom ändhållplatserna. 
Sommartid körs även X2000 till Strömstad. Från och med 2022 kommer Västtrafik 
även köra vissa tåg från Norra Bohusbanan via Trollhättan till/från Göteborg och 
därmed kunna erbjuda en snabbare koppling.

Västra Götalandsregionen har i Målbild tåg 2035 uttalat en vilja att utveckla 
trafikeringen på de regionala banorna. Med anledning av detta infördes i slutet 
av 2021 en möjlighet att resa snabbare med vissa turer från Norra Bohusbanan 
mot Göteborg genom att gå via Trollhättan. Dessutom finns det avsatta medel 
i den regionala transportinfrastrukturplanen för att göra standardförbättrande 
åtgärder på dessa banor. Avsatta medel för norra Bohusbanan har fokus 
på hastighetshöjande åtgärder för att kunna utöka trafiken samt på 
robusthetsåtgärder, där järnvägen till exempel är i stort behov av trädsäkring längs 
hela sträckan Uddevalla –  Strömstad. Trädsäkring innebär att området närmast 
järnvägen röjs från träd så att trafiken inte tvingas ställas in vid hårda vindar.

Under 2022 kommer Trafikverket utföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Norra 
Bohusbanan. Den ska kunna användas som underlag för fortsatt planering. Det 
innebär att den ska visa en eller flera möjliga vägar framåt för utvecklingen av 
banan och när och hur olika åtgärder i respektive fall behöver genomföras. Studien 
kommer inte omfatta en koppling vidare över gränsen mot Norge utan hålla sig till 
behov på befintlig bana.

Södra Bohusbanan
Persontrafiken på Södra Bohusbanan har ökat markant och trots att Västtrafik 
utrett och lyckats fylla de möjliga ”tidsslottar” som funnits så är kapacitetstaket 
nått för denna enkelspåriga järnväg. Exakta siffror för resandet är svårt att 
bedöma utifrån påverkan av pandemin men trafiken har återhämtat sig snabbt och 
kapacitetstaket är återigen ett faktum. I Västra Götalandsregionens Målbild tåg 
2035 är dubbelspår Göteborg  – Stenungsund utpekat som en första etapp. Dock 
återstår ytterligare utredningar och nationella prioriteringar innan detta kan bli 
aktuellt.

Åtgärder utförda i närtid är ett mötesspår i Grohed som har färdigställts 2020 
vilket möjliggjorde att turtätheten är möjlig att halveras från timmestrafik till 
halvtimmestrafik. Kommande åtgärder är en ny station i Brunnsbo med planerad 
byggstart 2024 och Stenungsunds station, som planeras att flyttas till ett läge 
i anslutning till det nya resecentret som byggs där. Dessutom har Trafikverket 
under 2020 utrett kapacitetshöjande åtgärder och plattformsförlängningar mellan 
Göteborg och Stenungsund, men dessa åtgärder saknades dessvärre i Trafikverkets 
förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033.
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Planerade åtgärder på norsk sida
Norska regeringen lade 2021 fram Nasjonal transportplan 2022–2033. I planen 
framgår att det under den första sexårsperioden ska genomföras åtgärder i 
korridoren Oslo–Svinesund/Kornsjø. De åtgärder som ska genomföras under den 
första sexårsperioden är: 

• Follobanen, nytt dubbelspår mellan Oslo–Ski, 22 km (varav 19 km i tunnel) 

• Østfoldbanen, dubbelspår Sandbukta–Moss–Såstad (10 km) 

I den andra sexårsperioden ska det planläggas för vidare utveckling av järnvägen 
för att kunna förbättra tågutbudet till städerna söder om Viken och stärka de 
internationella förbindelserna för gods och persontrafik i korridoren Oslo–
Svinesund/Kornsjø. 

Framtidsvisioner
Genom åren har det studerats ett flertal olika förslag till höghastighetståg. I 
projektet The Scandinavian 8 Million City gjordes relativt omfattande studier 
för förutsättningarna för en höghastighetsbana mellan Oslo och Köpenhamn. I 
det projektet ingick de flesta regioner och städer längs det geografiska stråket 
och alla var överens om att verka för ett hållbart transportsystem. Projektet 
avslutades 2015, och under efterföljande samarbete har parterna enats om att ett 
konventionellt dubbelspår på sträckan Göteborg –  Oslo är en mer rimlig lösning på 
kort sikt. 

Utöver detta projekt har ett antal ytterligare utredningar gjorts och senast har 
ett antal kommuner i stråket mellan Oslo och Göteborg tagit fram ett gemensamt 
förslag som de kallar Skagerackinitiativet. Förslaget är tänkt att finansieras utanför 
ordinarie nationella transportplaner och några detaljerade utredningsrapporter 
har ännu inte publicerats. 

Västra Götalandsregionen ser det som viktigt att planering och utbyggnad av 
den här storleken av projekt hanteras utifrån de nationella regelverken. En 
höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg är ett mycket omfattande projekt 
som löper över flera mandatperioder och kräver stor hänsyn samtidigt som 
riksintresset för kommunikation också ger utrymme för stabila överenskommelser. 
Västra Götalandsregionen har prioriterat att i första hand att driva frågan om 
ett utbyggt dubbelspår för både gods och persontransporter. Därefter kan 
en höghastighetsbana vara ett alternativ som får utredas djupare utifrån den 
utveckling och situation som då gäller.



Läs mer: 
www.vgregion.se/transportinfrastruktur 


