
 BOHUSBANAN

”Västsverige  behöver ett dubbelspår”  

Målet med samarbetet kan delas upp i tre steg där det 
första och allra viktigaste just nu är att ett dubbelspår 
på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla ska 
finnas med i revideringen av den nationella planen 
för transportinfrastruktur år 2022. De samarbetande 
aktörerna arbetar också för att få med en utredning om 
alternativa tågsträckningar mellan Göteborg-Oslo i den 
nationella planen. Något som på sikt förhoppningsvis 
leder till samarbetets tredje och mer långsiktiga mål; en 
dubbelspårförbindelse Köpenhamn – Göteborg – Oslo, 
via Uddevalla och Svinesund.

FYRA HUVUDARGUMENT
Det operativa arbetet leds av Uddevalla kommun, 
tillsammans med Strömstad, Kungälv och Västsvenska 
Handelskammaren. Kommunerna och näringslivsor-
ganisationerna bakom Samarbete för Bohusbanan har 
många argument till varför en utveckling av Bohus-
banan är så viktig men de lyfter framförallt fram fyra 
huvudargument. Det första är att förbindelsen till Oslo 
bör läggas där det bor flest människor. Den totala 
befolkningen som bor och skulle ha nytta av en sådan 
förbindelse är större i Bohuslän i jämförelse med alter-
nativet att bygga dubbelspår över Dalsland.

Deras andra argumentet är att det inte handlar om 
bara Bohusläns behov, utan att det är en nationell 
angelägenhet. Detta eftersom en förbättrad järnväg 
möjliggör en regionförstoring för arbetsmarknaden 
mellan Köpenhamn och Oslo med 8 miljoner männ-
iskor. Arbetsmarknadsregioner som utvidgas med 
järnväg har uppvisats få högre produktivitet, högre 
lönesummor, vara mindre konjunkturkänsliga och ha 
lägre arbetslöshet. 

FÖRUTSÄTTNING FÖR TILLVÄXT
Det tredje argumentet är miljön och det faktum att 
tåget ska komplettera andra trafikslag och vara konkur-
renskraftig med flyget. Besöksnäringen är det fjärde 
argumentet, även här finns kopplingen till miljön och 
miljövänligt resande. Besöksnäringen ökar kontinuer-
ligt, enligt Turistrådets senaste statistik, och Bohuslän 
står för den största ökningen av besökare under 2018. 
Med en upprustad och utbyggd järnväg vill de bohus-
länska kommunerna ha möjlighet att erbjuda besökarna 
ett miljövänligt resande och framförallt öka tillgänglig-
heten till alla destinationer.  

Tidigare i år begavs sig en delegation från Samarbe-
te för Bohusbanan till Stockholm för att ta upp frågan 
om dubbelspår på Bohusbanan i riksdagen. Under det 

Bohusläns 10 kommuner, Sveriges Byggindustrier, Företagarna, 
Fastighetsägarna, Västsvenska handelskammaren och Thordénstif-
telsen, där Uddevalla Näringslivs arbete ingår, samarbetar för att få 
Trafikverket att prioritera Bohusbanan i sina planer. För närings-
livet skulle en sådan investering framförallt innebära förbättrade 
möjligheter till pendling vilket i sin tur leder till en större arbets-
marknadsregion. 

Seminariet hade ett 60-tal deltagare varav cirka 15 riksdags-
politiker. Samtliga partier var representerade och de flesta av 
riksdagspolitikerna hade någon koppling till trafikutskottet. 
Delegationens intryck var att deltagarna lyssnade och att bud-
skapet gick fram. Denna typ av presentationer leder inte till ett 
omedelbart beslut men känslan var att en utbyggnad av Bohus-
banan härmed kom några steg närmare.

RIKSDAGSHEARING
Bakgrunden till delegationens resa är att Fastighetsägarna, 
Företagarna, Sveriges Byggindustrier och Uddevalla kommun 
arrangerade ett möte med ca 120 fastighetsägare, byggbolag och 
företag för att tillsammans med lokala, regionala och riksdags-
politiker diskutera Bohusbanans framtid. Efter detta stormöte 
genomförde Thordénstiftel sen och Uddevalla näringsliv en stor 
Bohusbiennal på temat Bohusbanan hösten 2018. På Biennalen 
tog sedan riksdagsledamot Magnus Jacobsson (KD) initiativ 
till en riksdagshearing. Värdar för mötet var förutom Magnus 
Jacobsson, Sofia Westergren (M) från Stenungssund och Keneth 
G Forslund (S) från Kungälv. De bjöd in samfällt och deras olika 
partitillhörighet visar att detta inte är en politiskt polariserad 
fråga utan en gemensam övertygelse om vad Bohuslän behöver. 

Med syftet att sätta fokus på nyttan och vinsten med 
en utbyggd järnvägsförbindelse mellan Göteborg–
Uddevalla–Oslo, begav sig en delegation till Stock-
holm den 6 mars för att uppvakta riksdagen. Dele-
gationen genomförde ett seminarium som handlade 
om vikten av en fungerande infrastruktur genom 
Bohuslän.

En stark samverkansplattform, Samar-
bete för Bohusbanan, har växt fram 
mellan tio Bohuslänska kommuner och 
fem näringslivsorganisationer. 

Bohuslänsk delegation 
till Stockholm
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Samverkan för Bohusbanan i riksdagen. Från vänster: Ingemar 
Samuels son, Mikael Erlandson, Kent Andreasson, Pernilla Irewährn, 
Anders Brunberg, Anders Holmensköld, Åsa Klevenstam Jagre, Sofia 
Wester gren, Sven Andersson, Jonas Sandwall, Patrik Petré, Peter 
Larsson, Stefan Edman, Maria Wilhelmsdotter, Knut Halvorsen, Miquel 
Odner, Ståle Solberg, Jarmo Uusitalo och Magnus Jacobsson. 
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seminariet fanns europeiska, nationella och 
regionala argument för en starkare infra-
struktur. Uddevallas kommundirektör Peter 
Larsson påtalade att en utbyggd järnväg 
är en förutsättning för tillväxt och hållbar-
het och talade om vad en sådan utbyggnad 
skulle innebära för en kommun och de 
som bor och/eller arbetar i den. Han lyfte 
bland annat vikten av attraktiva bostäder, 
större arbetsmarknad, ökad besöksnäring, 
regionförstoring samt kompetens- och 
arbetsmarknadspendling. 

LÅNGA PENDLINGSTIDER
Bohusbanan räknas i dag som Sveriges 
näst sämsta järnväg med plankorsningar, 
oskyddade övergångar och framförallt lång 
restid för de som väljer att pendla med 
tåg på banan i dagens skick. Den långa 
pendlingstiden var också en av punk-
terna som Pernilla Irewährn från Sveriges 
Byggindustrier och Kent Andreasson från 
Företagarna hade med på sin lista med 
argument till varför Bohusbanan behöver 
prioriteras utifrån ett företagarperspektiv. 

Företagarna och Sveriges Byggindustrier 
hävdar båda att så många som 8 av 10 av 
deras medlemsföretag uppger svårigheter 
att rekrytera som den största orsaken till att 
företaget inte kan växa och utvecklas. 

Förutom den långa pendlingstiden så 
pekar Pernilla och Kent även på att det 
finns en kapacitetsbrist och att företagen 
inte får tillräckligt med plats med gods på 
järnvägen så som den ser ut i dag. Något 
som leder till fler lastbilar och därmed 
högre koldioxidutsläpp.

Anders Brunberg, chef för Tillväxtavdel-
ningen i Uddevalla kommun, är den som 
samordnar det operativa arbetet. Han är 
fast besluten om att Bohusbanan inte kan 
vänta ytterligare 10–15 år. 

– Arbetsmarknaden, klimatet och hela 
Västsverige behöver ett dubbelspår, avslu-
tar Anders Brunberg. 

Samarbete för Bohuslän fortsätter arbeta 
för ett dubbelspår på Bohusbanan både 
regionalt, nationellt och internationellt. 
Detta eftersom alla inblandade är överty-
gade om att en upprustning och utbyggnad 

av sträckan kommer leda till stora vinster 
för både individer och företag i Bohuslän 
genom kortare restid, större arbetsmarknad, 
ökad tillväxt och bättre miljö. 

BOHUSBANAN  

”Västsverige  behöver ett dubbelspår”  

Så här långt kommer du på 35 minuter med tåg 
från Göteborg beroende på åt vilket håll man 
åker. Bilden visar tydligt hur mycket längre tid 
det tar att pendla med tåg mot Uddevalla än 
om man exempelvis åker söderut mot Malmö. 

Anders Brunberg, samordnare för det operativa arbetet.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR  
ELLER FUNDERINGAR? 

Kontakta samordnaren för det operativa 
arbetet Anders Brunberg, chef för Till-
växtavdelningen, Uddevalla kommun. 
E-post: anders.brunberg@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 60 61
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