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1. 1 Sammanfattning 
I Nationell transportplan 2018–2029 saknas åtgärder som innebär en ansats för att 
sammanbinda Oslo–Göteborg eller korta restider på Bohusbanan Göteborg–Strömstad. 
Tvärtom är avsikten i Idéstudien Södra Bohusbanan 2012:047 att förlänga restiden med 
10 min. Göteborg–Uddevalla till 1:23 tim. (83 min.) vilket gör bussen snabbare. Det 
innebär att det saknas planer för förkortning av restiden de kommande 25 åren på 
sträckan. Därför är det nödvändigt med ett kommunalt eller privat initiativ för att uppnå 
ett effektivt resande Oslo–Göteborg. Detta initiativ ger stora samhällsekonomiska 
nyttor, utöver det faktum att höghastighetsbanan är kommersiellt lönsam – givet att den 
byggs snabbt inom tio år. 
 
Uddevalla kommun har för Bohusläns kommuner, med start via samverkansplattformen 
Enat Bohuslän och idag via konsortiet Skagerrakkorridoren, anlitat Per Corshammar på 
Tüv Süd för att analysera bantekniska förutsättningar som en del av.  
 
Resultatet är Skagerrakbanan med en restid på max 1:20 tim. Oslo–Göteborg för tåg 
som gör uppehåll i Bohuslän i ett kombinerat trafikupplägg med direkttåg och 
regionaltåg. Möjlighetsstudien belyser också att ett direkttåg Oslo–Göteborg har en 
restid på endast 1 timme. Därutöver lämnas förslag på arbetsprocess och finansiering av 
projektet. 

 
Figur 1. Höghastighetsbanan Oslo–Göteborg klar år 2028. Restid 1 timme. 
 
Möjlighetsstudien belyser också olika alternativ till nya stambanor Oslo–Göteborg och 
hur de kan integreras med Bohusbanan, Uddevalla hamn, regionala intressen i Bohuslän 
och Inter City projektet runt Oslofjorden. Målsättningen är att ett projekteringsbolag 
gemensamt ägt av kommunerna i Bohuslän och Östfold planerar en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg under tre år och verkställer byggnationen under fyra år, eventuellt 
med stöd av EU-finansiering eller med privat–offentlig samverkan. 
 
I framtiden kommer Sverige att bygga en höghastighetsbana från Göteborg och en från 
Malmö, båda via Jönköping, till Stockholm. Det innebär en restid på 3:15 tim. Oslo–
Stockholm genom Bohuslän med Skagerrakbanan.  
  



 
 

5 
 

 

Möjlighetsstudien visar också på: 
• Inga förbättrade förbindelser eller kortare restider Oslo–Göteborg kommer att 

genomföras av staten före 2040. 

• Nuvarande Nationell transportplan 2018–2029 innebär att en höghastighetsbana 

Oslo–Göteborg tidigast kan vara aktuellt bortom 2040, kanske mot 2065. 

• Restidsförlängning på Bohusbanan Göteborg–Uddevalla med 10 min. 

• Inter City projektet i Norge med restider på minst 3 tim. Oslo–Göteborg skapar 

inte konkurrenskraftiga restidsförkortningar. Ingen regionförstoring eller ekonomisk 

tillväxt uppstår. 

• Höghastighetståg i kombination med befintliga Bohusbanan och Inter City 

projektet ger mycket korta restider – 1:20 tim. för de minsta orterna i Bohuslän och 

Östfold till Oslo eller till Göteborg, samt 1 timme för direkttåg Oslo–Göteborg. 

• En ny höghastighetsbana bildar flera nya arbetsmarknadsregioner vilket påverkar 

Osloområdet och Bohuslän kraftfullt med betydande omlokaliseringseffekter och 

ekonomisk tillväxt i området. 

• Kapacitetsproblemen på befintligt järnvägssystem Oslo–Göteborg kan lösas med 

en ny höghastighetsbana. 

• Gränsregionen Östfold och Bohuslän blir en expansiv tillväxtregion med intensiv 

arbetspendling och kulturutbyte mellan länderna. 

 

 
Figur 2. Studien visar en möjlig Uddevalla station år 2028 i centrum. 
 
Konsortiet Transportkorridor Skagerrak och dess kommuner, utgår från ambitionen 
att bli en kraftfull katalysator för hållbar ekonomisk tillväxt mellan Oslo och Göteborg. 
Vår målbild utgår också från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att 
sjöfart, väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. 
Vårt arbete är helt i linje med Västra götalandsregions mål om hållbara transporter, där 
smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik tillsammans 
bidrar till en utökad arbetsmarknad. Regionförstoringen och kopplingen till transporter, 
gynnar näringslivets och besöksnäringens marknadsvillkor. Det gynnar samtidigt 
individens rörlighet geografiskt och i slutändan allas välfärd. Detta synsätt på transporter 
och transportslag stärker också den helhet som krävs för slutförandet av 
Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem. 
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2.1 Slutsats 
Världen bygger höghastighetsbanor med en takt som femdubblas vart tionde år. År 2018 
fanns 50 000 km höghastighetsjärnväg som blir 100 000 km år 2028. Vi kommer att åka 
mer höghastighetståg än flyg i antal resor på jorden från och med 2028 enligt UIC 
(Union Internationale des Chemins). Idag görs 2,2 miljarder höghastighetsresor med tåg 
och 4,0 miljarder flygresor.  
 
Nationell transportplan 2018–2029 (NTP 2018–2029) bidrar inte till en förbättrad 
samhällsutveckling för Bohuslän eller till kortare restider till storstäderna Oslo och 
Göteborg. Därmed uppstår det varken ekonomisk tillväxt, förbättrad arbetsmarknad eller 
förbättrat regionalt utbyte mellan Norge och Sverige. Planer för Bohuslän saknas i NTP 
2018–2029 vilket innebär att ingenting händer före 2040. Nedan visas restiderna för de 
olika alternativ som är planerade: 

 
• Befintlig bana; Göteborg–Öxnered–Halden–Oslo 3:40 tim. 

• Befintlig bana; Göteborg–Öxnered–Halden och Inter City projektet 2030 Halden–

Oslo 3:00 tim. 

• Befintlig bana Göteborg–Öxnered och ny bana Öxnered–Halden år 2040 och 

Inter City projektet 2:33 tim. 

• Befintlig bana Göteborg–Strömstad och ny bana Skee–Isebakke år 2040 och Inter 

City projektet 3:45 tim. 

 

Att förlita sig på Dalslandsbanan leder inte till ekonomisk tillväxt eller regionförstoring 
under överskådlig tid för Bohuslän och Östfold. Därför föreslås en ny höghastighetsbana 
Skagerrakbanan med följande transporttider: 

 
• Direkttåg Oslo–Göteborg 1 timme 

• Göteborg–Uddevalla–Oslo 1:49 tim. med flera uppehåll 

• Längsta restid till Oslo eller till Göteborg från Bohusläns och Östfolds stationer blir 

1:20 tim. 

• Snabbgodståg med container och lastbil Oslo–Göteborg 2:00 tim. 

 

Det är väl känt att pendlingstiden upp till en timme är avgörande för storleken på en 
arbetsmarknadsregion. Dagens pendlingstider på Bohusbanan gör att större delen av 
Bohuslän faller utanför Göteborgs arbetsmarknadsregion. Med ett höghastighetståg som 
gör att pendlingstiden till såväl Göteborg som Oslo ligger under, eller runt en timmes 
restid så skulle hela Bohuslän kunna ingå i båda dessa arbetsmarknadsregioner. Detta 
skulle också i sin tur leda till en kraftig ekonomisk utveckling av såväl hela Bohuslän 
som Göteborgs samt Östfold och Osloregionerna. Dessa faktorer samt klimat- och 
miljöskäl är orsaker till att Bohusläns kommuner ser frågan om höghastighetståg som en 
strategisk nyckelfråga. Denna rapport avser att ge underlag för att kunna åstadkomma 
detta. 
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Höghastighetsbanan skulle innebära en mycket kraftig ekonomisk tillväxt utmed hela 
höghastighetsbanan Oslo–Göteborg vilket leder till strukturförändringar i området och 
en bättre framtid för dess medborgare. Transporttiderna blir kortare och lastbilstrafiken 
kan reduceras på E6 med snabbgods på järnväg. 

 

Figur 3. Åtgärder i Nationell Transportplan 2018–2029 leder inte till ekonomisk 
utveckling av Göteborg–Oslo före 2040. Blå idag, gul i plan, grön 
höghastighetsbana. Bubblornas storlek representerar ortens befolkning. 

 
Runt Oslofjorden bor det 1,8 miljoner människor, lika många människor som det bor i 
områdena Östfold och Bohuslän mellan Oslo–Göteborg. Oslofjordens befolkning 
beräknas att växa med 500 000 invånare, och Göteborg med Bohuslän med 108 000 
invånare vilket påverkar Bohuslänregionen positivt. En ny höghastighetsbana, 
Skagerrakbanan, skulle bidra till att väva samman de växande regionerna till en mycket 
kraftig och ekonomiskt stark storregion där bi-nationella nyttor skapas för medborgarna 
i de båda länderna. 

 

Figur 4. Det bor 1,8 miljoner människor runt Oslofjorden intill Bohuslän, vilket 
kräver ökad infrastruktur. 
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Därför föreslås att Skagerrakbanan Oslo–Göteborg färdigställs inom tio år, senast 2028, 
med en restid på 1 timme för direkttåg och 1:40 tim. i varje riktning för samtliga mindre 
orter mellan Oslo och Göteborg. Investeringskostnaden för höghastighetsbanan Oslo–
Göteborg beräknas till 100 miljarder kronor (kr) varav 15–30 % kan finansieras med 
EU-bidrag och resterande belopp delas mellan länderna. 
 
Lönsamheten för höghastighetsbanor är viktig för att motivera stora 
investeringskostnader och den påverkas av biljettpriset på höghastighetståget. Det är 
ekonomiskt fördelaktigt att bygga nya höghastighetsbanor om kilometerpriset för resan 
är minst 2,20 kr/km. Då krävs det cirka 10 miljoner resor per år på höghastighetsbanan, 
vilket ger en återbetalningstid på 20 år räknat enbart på biljettintäkter.  
 
Andra samhällsvinster tillkommer med lika stort belopp - dvs att för varje satsad krona 
på en höghastighetsbana betalar den tillbaka det dubbla till samhället i form av 
samhällsnyttor. Efter 20 års drift av höghastighetsbanan fungerar banorna i ytterligare 
minst 40–80 år och genererar stora mervärden för samhället, upp till 4 gånger satsat 
kapital utöver investeringskostnaden. Därutöver tillkommer värdestegring för 
infrastrukturen på 7 %/år, vilket gör att höghastighetsbanan ökar i värde för varje år på 
grund av högre byggkostnader i framtiden, och högre marknadsvärde än beräknat på 
grund av ökat resande och arbetspendling. Det är alltså en god investering att låna 
pengar till 4 % ränta och få 7 % i avkastning på investeringen i höghastighetsbanan per 
år. 
 
Kort byggtid är helt avgörande för lönsamheten i höghastighetsprojektet. Därför bör en 
planeringstid på tre år vara möjlig med ny planeringsmetodik, och en byggtid på fyra år 
för sträckan Oslo–Göteborg som kan öppnas 2028. Det svenska höghastighetsnätet 
Stockholm–Göteborg/Malmö beräknas stå klart bortom 2035, kanske 2065. 
 
Med ett separat bolag ägt av kommunerna utmed höghastighetsbanan byggs banan 
betydligt snabbare och billigare än normalt. Med modern byggteknik minimeras riskerna 
för förseningar av Skagerrakbanan vilken kan förverkligas inom tio år. 
 
Trafikverkets långa projekt med Västkustbanan 35 år och Östlänken 34 år och BaneNor 
Inter City projektet 36 år, alla projekten till extrema kostnader i jämförelse med andra 
internationella projekt. 
 
Ovanstående exempel visar att snabbyggnation av infrastruktur inte är möjlig med 
dagens metoder. Därför föreslås ett separat kommunalt projektbolag som kan 
förverkliga Skagerrakbanan inom tio år med modern arbetsmetodik i kommunal regi. 
 
Rail Baltica är ett bra exempel där man bygger 870 km höghastighetsjärnväg på sju år i 
tre olika länder samtidigt, och som öppnar för trafik 2026. 
 
Andra snabba projekt har varit Öresundsbron, Botniabanan, Mälarbanan och 
Svealandsbanan som drivits som separata statliga bolag med stor framgång. 
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3.1 Höghastighetsbanor byggs  
överallt och snabbt 
Den globala utvecklingen för höghastighetsbanor går så fort att vi har svårt att förstå 
konsekvenserna av utvecklingen nu och om tio år. År 1964 invigdes första 
höghastighetsbanan Tokyo–Osaka i Japan. Den byggdes på fem år och är 515 km lång. 
Därefter byggdes höghastighetsbanor i Italien (1977), Frankrike (1981) och Tyskland 
(1988) för att från och med år 2010 öka extremt från 10 000 km till 50 000 km eftersom 
Kina då började att bygga ett nationellt höghastighetsnät. Från 2018 kommer nätet i 
världen att fördubblas till 100 000 km höghastighetsbana 2028, enligt UIC.  
 
Resandet med höghastighetståg har också ökat extremt mycket. År 2018 görs 2,2 
miljarder resor med höghastighetståg och 4 miljarder resor med flyg per år. 
Prognoserna, utan hänsyn till pandemi eller andra globala konsekvenser, pekar på att 
redan 2028 kommer resandet med höghastighetståg att vara större än med flyg. 

Diagram 1. Utbyggnaden av höghastighetsbanor i världen. 2,2 miljarder 
resor per år 2018.  Källa: UIC. (Km respektive År i diagramaxlarna) 
 

Kina öppnade sin första höghastighetsbana 2003 och planerar att bygga totalt 40 000 
km. Därefter planeras för ett globalt höghastighetsnät på cirka 100 000 km som ska vara 
färdigställt 2035 och därefter kommer Kina att introducera T-flight (motsvarande 
Hyperloop och Maglevtåg) 2038 Beijing–Wuhan. 
 
Man kan också tänka sig ett europeiskt perspektiv där sträckan Oslo–Göteborg– 
Köpenhamn ingår i den nordiska anslutningen till det europeiska höghastighetsnätet. 
Problemet med Europa är att 1996 avsåg EU att vara klar med utbyggnaden av 
höghastighetsbanorna till 2020 och nu inser EU att detta inte blir en realitet förrän 2050. 
Ett problem med det europeiska höghastighetsnätet är att Tyskland satsar för dåligt och 
för lite för att minska kapacitetsbristen i det tyska järnvägsnätet. Detta leder till långa 
restider med höghastighetståg i EU-länderna. 
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Figur 5. Det europeiska höghastighetsnätet kommer i framtiden att växa 
betydligt. Källa: EU. 
 

Den globala utvecklingen av höghastighetsbanor går mycket fort. Linjen Moskva–
Beijing som började byggas 2015 beräknas vara klar 2026. Nedanstående diagram visar 
utvecklingen av driftsatta höghastighetsbanor (mörkgrönt), banor under byggnation 
(ljusgrönt) och planerade höghastighetsbanor (blått) i diagrammet nedan. 

Diagram 2. 43 länder har, bygger eller planerar höghastighetsbanor, totalt 
planerar Kina 39 132 km vilket inte visas skalenligt i diagrammet. Källa: UIC.  
(Km i diagramaxeln) 

 
Antalet resande på höghastighetsbanor, räknat i passagerarkilometer, ökar snabbare än 
sträckan nybyggda höghastighetsbanor på grund av att fler väljer höghastighetståget 
varje år. År 2010 fanns det 10 000 km höghastighetsbana och det transporterades 250 
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miljarder personkilometer, vilket motsvarar 16,7 miljoner passagerarkilometer per km 
höghastighetsbana. År 2018 ökade det till cirka 18,0 miljoner passagerarkilometer per 
km höghastighetsbana. Intäkterna vid 2,20 kr per km blir 39,6 miljoner kr per km bana 
och år, eller 792 miljoner kr per bankilometer. 
 
Byggkostnaden för 1 km höghastighetsbanan är i genomsnitt 280 miljoner kronor per 
km vilket ger en återbetalningstid på cirka sju år. Det är alltså mycket lönsamt att bygga 
höghastighetsbanor i jämförelse med vanliga järnvägar. 
 
Det finns således anledning att anta att passagerarantalet på sträckan Oslo–Göteborg 
genom Bohuslän och Östfold kommer att ligga på cirka 7,0 miljoner resor per år vilket 
motsvarar 0,5 resa per medborgare i Norge och Sverige per år med höghastighetståg. 

 

Diagram 3. Antal miljarder personkilometer per år med höghastighetståg 
och antalet km höghastighetsbana. 150 = 15 000 km (100 x km). Källa. UIC. 

 
En genomsnittsresa med höghastighetståg är 405 km lång vilket indikerar att avståndet 
Oslo–Göteborg 270 km är på pendlingsavstånd med höghastighetståg om restiden en 
timme kan uppnås. 
 
Vid byggnation av höghastighetsbanor är en vanlig byggtakt 20 mil/år vilket innebär att 
sträckan Oslo–Göteborg kan färdigställas på fyra år. Ett tydligt exempel på detta är Rail 
Balticas höghastighetsbana som planerades i tre år och som byggs på sju år. Detta är en 
sträcka på 870 km vilket motsvarar 124 km/år. 
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3.2 Växande transportmarknad 
Transportmarknaden växer mycket snabbt och det innebär att efterfrågan på transporter 
kommer att öka i framtiden. Drivande faktorer för ökad efterfrågan av transporter är 
följande: 
 

• ökad befolkningstillväxt 

• ökad BNP 

• medvetet miljöval 

• ny teknisk utveckling 

• ökat personligt behov av rörlighet 

• ökade mängder gods 

 

Befolkningstillväxten i Oslo, Aakershus, Bohuslän och Göteborgsområdet är cirka 30 % 
och i Sverige något lägre 24 % inom 20 år. Idag bor cirka 1,8 miljoner människor i 
området Oslo–Göteborg. Med en 20 % befolkningsökning innebär det att det kommer 
att bo minst 2,2 miljoner invånare i området 2040. Ungefär 400 000 fler personer 
behöver miljövänliga transporter Oslo–Göteborg i framtiden. 
 
Den beräknade BNP ökningen antas ligga på 3 %/år vilket innebär en förväntad 
förändring av ekonomin inom 20 år på närmare 80 %. Höghastighetsbanan Oslo–
Göteborg är en del av sträckan till Köpenhamn och säkrar därmed att tillväxten sker 
Oslo–Göteborg–Köpenhamn inom den nordiska triangeln och inte accentueras enbart till 
storstadsregionen Stockholm. 
 
Miljömedvetenheten har i Sverige medfört att biltrafiken minskat med 1 %/år under tio 
års tid (2008–2018) och att tågtrafiken ökat med 3 %/år under tio år. Trots snedvridna 
investeringar i vägnätet och uteblivna investeringar i järnvägsnätet vinner järnvägen fler 
resenärer trots katastrofal punktlighet. 
 

 
Figur 6. Dagens Nyheter uppmärksammar Trafikverkets prognoser. Källa: DN.  

 



 
 

13 
 

Höghastighetståg skulle förändra resebeteendet över gränsen mellan Norge och Sverige 
på grund av förkortade restider. En bussresa Oslo–Göteborg tar cirka 3:20 tim. men i 
framtiden med direktgående höghastighetståg endast 1 timme. En sådan kraftig 
restidsförkortning innebär att marknadsefterfrågan för transporter ökar markant. Helt 
nya marknadsmöjligheter uppstår som konsekvens av den förkortade restiden för 
individen som får bättre tillgång till studier och arbetspendling. 
 
Nya arbetspendlingsmöjligheter uppstår som inte var möjliga tidigare och därmed ökar 
efterfrågan på transporter kraftigt över gränsen. Det innebär också att reallöneökningen 
blir större än utan höghastighetståg, vilket bidrar till ökad köpkraft hos befolkningen och 
minskad social segregation och sociala kostnader för samhället. Särskilt stor 
löneutveckling uppstår för kvinnor i jämförelse med män. 
 
Det tillkommer i stora drag 20 % nya resor på grund av höghastighetstågets fördelar, 
vilket innebär en marknadstillväxt för höghastighetståg. Det grundar sig på personers 
ökade vilja till rörlighet och utbyte mellan människor, regioner och länder. 494 000 
svenska turister besökte Norge 2017 och den andelen ökar med förbättrad tillgänglighet 
med höghastighetståg mellan länderna. 
 
Trafikeringen med flyg Oslo–Göteborg genomförs med 5 flyg/riktning med plats för 80 
passagerare, det vill säga totalt 800 platser/dygn vilket motsvarar 256000 resor/år. Det 
går 6 direkttåg (3 tåg/riktning) per dygn över gränsen mellan Sverige och Norge med 
cirka 300 000 resor/år och gränsen i Svinesund passeras av 12 bussar/riktning vilket 
motsvarar 400 000 resor/år. 
 
Uppskattningsvis körde 22 000 personbilar/dygn över Svinesund på E6 år 2018 vilket 
motsvarar 7 miljoner fordon/år. Det sker även en omfattande godstrafik över gränsen 
motsvarande 2500 lastbilar/dygn eller 800 000 lastbilar/år. Totalt görs 8,75 miljoner 
resor/år över gränsen mellan södra Sverige och Norge vilket motsvarar nästan hela 
Sveriges befolkning i runda tal. Nedanstående tabell visar transportvolymerna över 
gränsen mellan Sverige och Norge vid Svinesund. 

 
Antal resor Lastbil Bil Buss Tåg Flyg Summa  Prognos 2040 
Miljoner resor per år 0,80 7,00 0,40 0,30 0,25 8,75 11,37 

Tabell 1. Antal resenärer som åker över Svinösundsgränsen mellan Norge och 
Sverige år 2018. Källa: Tüv Süd.  

 
Av tabellen ovan är bedömningen att enbart befolkningstillväxten gör att det tillkommer 
ytterligare 2,62 miljoner resor Sverige–Norge 2040, till totalt 11,37 miljoner resor. Väg- 
och flygtrafiken kommer också att öka främst som en konsekvens av 
befolkningsökningen, men kan med höghastighetståg istället minska betydligt. 
Godsflödet kommer att öka på grund av befolkningstillväxten med 30 %. Antal 
lastbilar/dag på E6 ökar från 2500 till 3250 som kan flyttas över till snabbgodståg 
istället. Det tillkommer ytterligare 1 miljon resor på grund av marknadstillväxt orsakad 
av höghastighetstågets fördelar. Skulle arbetspendlingen slå väl ut mellan Göteborg och 
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Intäkterna på höghastighetsbanan Oslo–Göteborg är 2028: 

6,8–12,1 miljarder kr/år. 

Oslo området så kan upp emot 3,2 miljoner arbetsresor/år tillkomma mellan Norge och 
Sverige. 

 
Antal resor Summa BNP HSR Pendling Summa  Prognos 2040 
Miljoner resor per år 8,75 0,38 1,00 3,20 13,33 17,30 

Tabell 2. Antal resenärer som åker över Svinösundsgränsen mellan Norge och 
Sverige på grund av ökad BNP, höghastighetståg och arbetspendling år 
2028 och år 2040.  Källa: Tüv Süd.  
 
Dagens 8,75 miljoner resor över Svinösundsgränsen Sverige–Norge uppskattas öka till 
17,30 miljoner resor/år med höghastighetståg 2040.  
 
Regionala resor är sådana som inte är gränsöverskridande resor och som påverkas av de 
regionala arbetsmarknaderna utmed banan. Eftersom höghastighetståget passerar flera 
arbetsmarknadsregioner såsom Oslo, Sarpsborg/Fredrikstad, Strömstad, Uddevalla, 
Stenungsund, Kungälv och Göteborg med totalt 1,8 miljoner invånare, så tillkommer 
regionalt resande mellan dessa orter med höghastighetståg. I genomsnitt åker man tåg i 
Sverige 24 gånger/person och år, vilket i detta fall skulle ge 45,6 miljoner resor varav 
andelen regionala resor är 50 % av den totala marknadsefterfrågan. Det finns alltså 
ytterligare 22,8 miljoner regionala resor med en medeldistans på 59 km som kan göras 
med höghastighetståg på sträckan Oslo–Göteborg, vilket motsvarar totalt 1,3 miljarder 
personkilometer. Dessa förväntas öka till 1,6 miljarder personkilometer eller 25,8 
miljoner regionala resor/år 2040.  
 
Det regionala resandet är 4 gånger större än det internationella resandet, och det är 
därför viktigt att mindre orter får tillgång till höghastighetståg Oslo–Göteborg. 
 
Internationella resor 2018 på sträckan Oslo–Göteborg och regionala resor motsvarar 
totalt 3,575 miljarder personkilometer/år. År 2040 beräknas de uppgå till totalt 6,100 
miljarder personkilometer. En lågprisbiljett kostar 1,5 kr/km och högstapris är 3 kr/km. 
En lågprisbiljett Oslo–Göteborg cirka 270 km bedöms kosta 405 kronor. Högstapris blir 
då 810 kr och medelpriset antas vara 594 kr. Biljettintäkterna för internationella resor 
beräknas till 7,9 miljarder kr/år, och 2040 uppgår det till 13,4 miljarder kr årligen.  
 
Regionala resor i Sverige är i genomsnitt 59 km. Med lägsta pris blir det 1,9 miljarder 
kr, och 2040 beräknas det till 3,9 miljarder kr.  
Totalt kommer marknadsvärdet för resor Oslo–Göteborg att vara 8,5 miljarder kr år 
2018, och öka till 15,2 miljarder kr/år. Vid 80 % av marknadsandelen för 
höghastighetståget blir marknadsvärdet 6,8 miljarder kr år 2028, och 12,1 miljarder kr/år 
2040. 
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4.1 Nationell transportplan 2018–2029  
Nationell transportplan 2018–2029 har beslutats och godkänts av regeringen vilket 
innebär att ingenting händer i Bohuslän. Det som är idag finns kvar om tio år och är 
oförändrat.  
 
I bästa fall hanteras Bohusbanan under nästa Nationell transportplan år 2022 med åtgärd 
bortom 2032. Godstrafiken via Kornsjö på Norge/Vänernbanan kommer tidigast att 
möta EU kraven enligt TEN-T kraven 2030. 
 
Den åtgärd som registrerat som ”R” (kod i NTP 2018–2029) för Bohuslän avser södra 
Bohusbanan Uddevalla Östra, tillgänglighetsåtgärder för handikappade personer på 
stationen. 
 
Nationell transportplan har pekat ut sträckan Göteborg–Oslo, kapacitetsproblem och 
långa restider, punkt ”O” (kod i NTP 2018–2029) som utpekad brist. Begreppet utpekad 
brist används för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att 
behöva hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan efter 2022. 
Förutsatt att regeringen ställer sig bakom förslagen till utpekade brister. Det finna alltså 
inga pengar avsatta i nästa Nationella transportplan 2022–2033 för Bohuslän. Skulle 
man komma fram till att göra någonting så kan eventuella åtgärder tas med i Nationell 
transportplan 2026–2037 och hamna i det bortre skedet av planen med reservation för 
undanträngningseffekter från Stockholmsprojekt. Ett rimligt antagande är att en 
höghastighetsbana Oslo–Göteborg med statlig finansiering klar efter 2040. 

 

 
Figur 7. Dagens restider och framtida restider leder inte till regionförstoring 
och ekonomisk utveckling mellan Oslo–Göteborg. 

 



 
 

16 
 

4.2 Bane-Nor åtgärdsplan 2018–2029 
Inter City Projektet runt Oslofjorden påverkar järnvägstrafiken till Sverige och 
Göteborg. Inter City projektet består av 25 stationer och byggnation av 270 km 
upprustad järnväg för 250 km/h. Investeringskostnaden är 150 miljarder norska kronor 
(NOK). Pågående utbyggnader är Eidsvoll–Minesund, Oslo–Ski, Moss och Larvik–
Porsgrunn. Kommande utbyggnader är Tangen–Hamar–Lillehammer, Sandvika–
Hönefoss (Ringeriksbanan), Drammen station, Horten, Rygge–Fredrikstad–Halden, 
Tönsberg–Larvik och Porsgrunn–Skien. 
 

 
Figur 8. Inter City Projektet runt Oslofjorden. 

 
Ringeriksbanan 30 miljarder NOK, är en integrerad del av Inter City projektet som är 
mycket stort i svåra terrängförhållanden. Det är 40 km nytt dubbelspår för 250 km/h 
Sandvika–Hönefoss med en ny station i Sundsvollen och en fullständig ombyggnad av 
Hönefoss station.  
23 km dubbelspårstunnel med parallella utrymningstunnlar och en servicetunnel 
Sandvika–Sundsvollen samt en 3 km dubbelspårstunnel vid Vik. 770 meter 
dubbelspårsbro över Kroksund. 
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Drammen–Kobbervikdalen 7,4 miljarder NOK, är 10 km långt dubbelspår Drammen–
Kobbervikdalen. Mellan Drammen och Gulskogen är det en 6 km bergtunnel, en 850 
meter betongtunnel (cut and cover) och en 270 meter tunnel i lösjord. Därutöver ett 
anslutningsspår till Nybyen. Drammen station och Gulskogen station blir ombyggd med 
nya plattformar och spår. 

 

 

Figur 9. Drammen station.  
 
Nykirke–Barkåker 6,7 miljarder NOK, består av ett 14 km dubbelspår för 250 km/h 
med en ny station i Skoppum utanför Horten. Sträckan består av två broar och fyra 
tunnlar med en längd av 5,3 km, Gråmunkentunnelen 1,2 km (berg), Kopstadunnelen 
900 meter (betong), Skottåstunneln 2,3 km (berg) och 700 meter (betong) och en ny 
modern station väster om Skoppum. Broarna ligger Fv. 665 Soleröd och över Rv. 19.  
Sandbukta–Moss–Såstad (SMS) projekt 7,3 miljarder NOK, är en 10,3 km långt 
dubbelspår för 250 km/h med Mosstunneln 2,3 km (berg) och 420 meter (betong). 
Därutöver Carlberg tunneln 2,15 km (berg) och 200 meter (betong) med en ny station i 
Moss.  
Haug–Seut (HS) 3,2 miljarder NOK, är en sträcka på 16,8 km långt dubbelspår för 250 
km/h med 4 broar med längder från 600 meter med en sammanlagd längd på 1 900 
meter, och 5 mindre tunnlar med en längd av 1 250 meter. Det byggs också en ny station 
i Råde.  
Venjar–Eidsvoll–Langset 4,9 miljarder NOK, norr om Gardemoen är ett dubbelspår på 
9 km Venjar–Eidsvoll samt 4 km dubbelspår utmed befintlig bana med utfyllnad i 
Vorma. Projektet består av fyra broar varav den ena bron blir Norges näst längsta 
järnvägsbro (Minnevika bridge, 836 meter), samt en jordtunnel i Eidsvoll som byggs 
parallellt med den befintliga tunneln.  
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Figur 10. Minesund med nya Minnevika 836 meter lång.  
 
 
Kleverud–Sörli–Årsvika 8,7 miljarder NOK, som är en 15,8 km långt dubbelspår för 
250 km/h men med ERTMS signalsystem vilket innebär en hastighetsbegränsning på 
200 km/h med Thales. I projektet ingår Norges längsta bro, Tangenvika 1070 meter och 
en bergtunnel Hestnes tunneln 3,1 km samt en ny station i Tangen. 

 

 

Figur 11. Tangenvika bro 1070 meter blir Norges längsta järnvägsbro. 

 
Oslo S–Lysaker and Nationaltheatret–Bislett 35 miljarder NOK, avser att lösa 
kapacitetsproblemen som uppstod 2007 för järnvägen under Oslo S till Lysaker. 
Tunneln under Oslo blir mellan 6,0–6,5 km. 

 

 

Figur 12. Oslo Tunneln ett projekt för 35 miljarder NOK. 
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Östfoldbanan är den sträcka som berör Bohuslän och består av projekten enligt 
nedanstående tabell. 

 
Projekt Planering Byggnation Klart 
Follobanen Klart 2016–2021 2021 
Sandbukta–Moss–Såstad Klart 2019–2023 2023 
Haug–Seut 2016–2019 2020–2024 2024 
Seut–Fredriksstad–Sarpsborg 2016–2020 2022–2026 2026 
Sarpsborg–Halden 2020–2024 2026–2030 2030 

Tabell 3. Planering för Östfoldbanan. 

 
Efter genomförd ombyggnad av Inter City projektet minskar restiden Oslo–Halden från 
1:45 till 1:08 tim. 
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4.3 Befintlig bana Strömstad–Göteborg 
På den norska sidan finns en järnväg Oslo–Halden och på den svenska sidan börjar den 
befintliga Bohusbanan Strömstad–Göteborg där det idag saknas en kort sträcka på 22 
km Isebakke (Halden)–Skee (Strömstad). Denna sträcka var projekterad och planerad att 
byggas 1904 men hindrades av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige 1905. 
 
1903 öppnades sträckan Uddevalla–Skee–Strömstad 85 km. Sträckan Göteborg–
Tingstad–Ljungskile 65 km år 1906 och Ljungskile–Uddevalla 20 km år 1907. 
Byggtiden var fyra år för 170 km enkelspår på tidigt 1900-tal. Bohuståget startade 1990 
och ingick i Västtåg från 1995 och resandeantalet steg kraftigt. 1994 gjordes 
banupprustning Göteborg–Stenungsund 48 km och rälsbyte Stenungsund–Uddevalla 
1998. Banan elektrifierades Göteborg–Uddevalla 1939 och resterande sträcka till 
Strömstad 1950. Det finns ett flertal kortare tunnlar utmed banan med en total längd på 
2 251 meter, och den nya Skee-tunneln med en längd på 503 meter vid infarten till 
Strömstad. Banan har partier med hastighetsnedsättningar för godståg Rabbalshede–
Strömstad med 60 km/h av en total längd på 2,2 km. Tillåten axellast är 22,5 ton och 6,4 
ton/meter vilket är samma som via Kornsjö. Risk för hastighetsnedsättningar finns 
mellan kilometer 89+590 – 166+050 Uddevalla–Strömstad på grund av dåligt spår. 
Trots detta långa avstånd finns inga åtgärder inplanerade i Nationell transportplan 2018–
2029.  
 
Den enkelspåriga Bohusbanan är planerad för kortare persontåg och godståg till 
Stenungssund. Antalet mötesplatser är tillräckligt för att klara 2 tåg/tim. och riktning 
Göteborg–Stenungsund (– Ljungskile). Godståg till Uddevalla och bortom förväntas gå 
via Norge/Vänernbanan till Öxnered i en av de godstågskanaler som är förplanerade där.  
Den teoretiska restiden på banan Göteborg–Strömstad är 1:50 tim. och den tidtabellagda 
restiden 2:34 tim. vilket innebär att tidtabellpåslaget är 44 min. för sträckan 180 km 
vilket i detta fall anses vara extremt stort. 

 
Sträcka 1973 1995 2001 2012 2019 
Strömstad - Göteborg 2:39 2:33 2:32 2:32 2:34 
Strömstad – Uddevalla 1:24 1:10 1:20 1:22 1:21 
Uddevalla – Göteborg 1:15 1:23 1:12 1:10 1:13 

Tabell 4. Restider på Bohusbanan 1973 – 2019. 

 
Under 46 år har restiden inte förändrats i Bohuslän för järnvägen. Busstrafiken är 
omfattande. 2001 var restiden med buss Göteborg–Strömstad 2:10 tim. för att 2019 vara 
2:26 tim. Bussen högsta tillåtna hastighet är 90 km/h och därför ändras inte restiderna 
nämnvärt utan har förlängts på grund av ökade köer in till Göteborg. Bussen är snabbare 
än tåget både till Strömstad och Oslo. 
I framtiden kommer restiden att förlängas till Uddevalla med 10 min. på grund av ökad 
trafikering på Bohusbanan. 
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4.4 Befintlig bana Halden–Oslo 
Östfoldbanan går från Kornsjö vid svenska gränsen till Halden vidare mot Sarpsborg, 
Fredriksstad, Moss, Ski och Oslo. Restiden Halden–Oslo är 1:45 tim. men från 2030 när 
Inter City projektet är klart minskar restiden till 1:08 tim. Restidsförkortningen innebär 
regionförstoring och positiva effekter för södra Norge och Oslo men når inte över 
gränsen till varken Uddevalla, Trollhättan eller Vänersborg. Det innebär att åtgärderna 
med Östfoldbanan enbart är för Norges behov och bidrar inte till regionförstoring mellan 
länderna. 

 
4.5 Missing link 
Missing link är ett begrepp som används av EU för gränsöverskridande trafik med 
extremt låg hastighet. Dagens järnväg Göteborg–Oslo har en restid på 3:40 tim. via 
Trollhättan och Halden.  
 
Genom att koppla ihop befintliga Bohusbanan med Östfoldbanan Skee–Isebakke med en 
ny bandel på 22 km kan tåg köras Göteborg–Oslo på befintligt bansystem. Restiden 
Göteborg–Oslo skulle bli cirka 2:34 + 0:15 + 1:25 totalt 4:14 tim. vilket är cirka 0:30 
tim. långsammare än via Kornsjö med 3:40 tim. och buss 3:20 tim. 
 
Även med en upprustning av Inter City projektet kommer restiden att förkortas med 37 
min. oberoende över Bohusbanan eller Kornsjö vilket fortfarande ger en restid på cirka 
3:00 tim. Göteborg–Oslo. Det innebär ett marknadseffekterna inte förändras nämnvärt 
för val av transportsystem för konsumenten. Tåget är fortfarande för långsamt för att 
skapa tillväxt i regionen. 

 

Figur 13. Marknadsandel i relation till restiden.  
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Marknadsmatrisen ovan (figur 13) visar att om restiden minskar till 3:00 tim. ökar 
resandet med 15 % från bil, buss, flyg, och skulle restiden vara 1 timme Oslo– Göteborg 
skulle allt resande flyttas över till järnväg från flyg och buss samt 70 % av 
biltransporterna. 
 
Det innebär att en investering enbart i en förbindelse Isebakke–Skee för cirka 8 
miljarder kr inte skulle skapa stora nya resandeströmmar utan endast öka antalet 
resenärer med 45 000 fler resenärer/år till 345 000 resenärer/år med tåg. Därför är det 
inte lämpligt att kombinera befintligt bansystem med en ny förbindelse Isebakke–Skee, 
om inte restiden kan förkortas betydligt på det befintliga bansystemen i Norge och 
Sverige. 
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5.1 Trafikeringsmöjligheter 
Med trafikeringsmöjligheter avses hur olika typer av tåg kan trafikera en järnväg med 
olika uppehållsmönster för att tillgodose olika marknadsbehov av person- och 
godstransporter. Olika trafikeringsmöjligheter kan skapas genom att olika tåg saxas i 
tågsystemet, det vill säga några tåg går direkt, några stannar på större stationer och några 
stannar på alla stationer. Det är möjligt att köra godstrafik på höghastighetsbanor vilket 
tillämpas i Rail Baltica – en höghastighetsjärnväg på 870 km Tallinn–Riga–Kanas–
Vilnius/Warszawa som byggs på sju år och öppnar 2026. Rail Baltica kommer att 
trafikeras med olika trafikeringskoncept såsom höghastighetståg, regionaltåg, nattåg 
med personbilar ombord och godståg som kan samsas på en höghastighetsbana, men på 
bekostnad av reducerad kapacitet på banan. 

Figur 14. Rail Baltica Tallinn–Warszawa byggs på sex år och ingår i TEN.  
 
En renodlad höghastighetsbana där alla tåg kör lika fort erbjuder 12 tåglägen/tim. och 
riktning. Om godståg och höghastighetståg trafikerar höghastighetsbanan sänks 
kapaciteten till 2 godståg/tim. och 6 höghastighetståg/tim. i båda riktningarna, totalt 8 
tåg/tim. i vardera riktningen. Detta förutsätter att sidospår för godståg byggs med ett 
ungefärligt avstånd på 20–25 km utmed hela sträckan.  
 
Om man avser att enbart använda höghastighetsbanan en kort sträcka med godståg, det 
vill säga att man trafikerar det befintliga bansystemet med godståg Göteborg–Strömstad 
och Sarpsborg–Oslo så kan det motivera 3-spår Skee–Isebakke 22 km vilket fördubblar 
kapaciteten på höghastighetsbanan. Eftersom alternativet är 13 mötesstationer för 
godståg blir mötesspårslängden 2-spår 1050 meter, vilket blir 27,3 km sidospår vilket är 
längre än 22 km 3-spår.  
 
Därutöver visar projektet att olika uppehållsmönster är möjliga för de olika tågtyperna 
enligt nedanstående figur. 
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Figur 15. Trafikeringsupplägg Rail Baltica år 2026.  
 
Röda linjer visar höghastighetståg, blå linje visar nattåg med biltransport, gul linje visar 
pendel Tallinn–Helsingfors och Riga–Riga Airport. Grön linje är regionaltåg i tre 
länder. Att köra olika tågtyper på en höghastighetslinje förekommer i flera länder bland 
andra Japan, Kina, Tyskland med olika uppehållsmönster och tillåter förbi körningar av 
andra tåg utmed banan, även godståg. Det förutsätter att utformningen av 
höghastighetsjärnvägen från början görs med det tänkta trafiksystemet i åtanke. Det går 
alltså inte i efterhand att ändra sig eftersom det medför sänkt kapacitet och stora 
kostnader.  
 
Det viktiga är att nå så många resenärer som möjligt utmed höghastighetsbanan och 
samtidigt behålla fokus på så korta restider som möjligt mellan storstadsregionerna Oslo 
och Göteborg. Mellanmarknaden Fredrikstad/ Sarpsborg/Halden, norra Bohuslän och 
Uddevalla är lika viktiga som ändpunktsmarknaderna Oslo och Göteborg. 
Valmöjligheterna för befintligt trafiksystem kan sammanfattas enligt följande:  
 

• Det är inte möjligt att få korta restider under 3 timmar Oslo–Göteborg i 

kombination med befintliga banor i Norge och Sverige även om en förbindelse 

”Missing link” 22 km byggs Isebakke–Skee. 

• Det är möjligt att förkorta restiderna på Östfoldbanan med 37 min. till år 2030. 

Detta ger inte restider under 3 timmar Oslo–Göteborg. 

• Det är möjligt att förkorta restiderna på Bohusbanan med 20 min. vid spårbyte 

mellan Strömstad–Uddevalla bortom 2030. Detta ger inte restider under 3 timmar 

Oslo–Göteborg. 
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I 46 år har Bohusbanan haft längre restider än buss Strömstad–Göteborg och detta 
kommer att kvarstå i överskådlig tid framåt eftersom inget finns inplanerat för att 
förkorta restiderna mellan Oslo–Göteborg, varken på den norska eller svenska sidan. 
Med nuvarande planer i de båda länderna under 46 år framåt syns ingen förändring av 
restiderna Oslo–Göteborg. 
 
Att bygga en ny stambana genom Bohuslän och Akershus med en restid på 1 timme 
Oslo–Göteborg kan förverkligas till 2028 om man efterliknar Rail Balticas koncept för 
snabbyggnation av höghastighetsbanan Tallinn–Warszawa på sex år. Därutöver sänks 
kostnaderna radikalt om man undviker byråkrati och långsamhet som är viktiga faktorer 
för långsam utbyggnad av till exempel Ostlänken (klart 2035, 152 km) och Inter City 
projektet (klart 2030, 260 km). 
 
Det innebär att den nya stambanan ska trafikeras med höghastighetståg, regionaltåg, 
nattåg med biltransporter och godståg. Som exempel visas trafikupplägget för Rail 
Baltica som öppnar 2026. 
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Figur 16. Trafiksystem Rail Baltica. Blandad trafik på höghastighetsbana. 

 
Rail Baltica antar att banan kommer att trafikeras av 32 höghastighetståg, 32 
regionaltåg, 2 nattåg med personbilar och 48 godståg/dygn från Tallinn mot Riga och 
söderut. Det motsvarar cirka 4,75 tåg/timme och riktning eller var tolfte minut. I Riga 
kommer även en flygplatspendel att trafikera höghastighetsbanan. Det finns goda 
förutsättningar för att Skagerrakbanan kan planeras efter det behov som finns i Akershus 
och Bohuslän samt i Oslo och Göteborg. 
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5.2 Tekniklösning av byggnation 
Den totala sträckan för järnvägen Oslo–Göteborg över Kornsjö är 349 km och via 
Strömstad/Skee 331 km (E6 väg 289 km) vilket innebär att val av sträcka inte påverkar 
restiderna nämnvärt om en ny stambana byggs över Kornsjö eller Skee. Det innebär att 
det är viktigare att linjeföringen fångar så många resenärer som möjligt snarare än var 
den nya höghastighetsbanan blir belägen. Det finns olika möjligheter att bedriva trafik 
på höghastighetsjärnvägar vilket visas i nedanstående figur. 
 

 

Figur 17. Driftsmöjligheter för olika trafiksystem med höghastighetsbana.  
 
Isolerade trafiksystem innebär att höghastighetstågen kör på en egen bana och att 
konventionella tåg kör på en annan bana utan att dessa är sammankopplade. Denna 
kombination är i praktiken inte möjlig eftersom det skulle innebära att två nya stationer 
måste byggas i Oslo och Göteborg till mycket höga kostnader. Därför är det lämpligt att 
låta höghastighetstågen i Oslo och Göteborg köra av från höghastighetsbanan vid Ski 
respektive Surte och in på den konventionella järnvägen för att nå Oslo och Göteborg. 
Motsvarande kommer även att ske på det svenska höghastighetsnätet i framtiden i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
Man kan också tänka sig att konventionella tåg trafikerar höghastighetsbanan vilket 
innebär att man kan köra en längre sträcka på höghastighetsbanan för att senare köra av 
till den befintliga banan Göteborg–Strömstad eller Oslo–Sarpsborg.  
 
Det fjärde alternativet är att växla mellan att köra på och av höghastighetsbanan och den 
konventionella järnvägen på olika ställen där man får fördelar av detta med kortare 
restider. 
 
En felaktig uppfattning om kostnader för att bygga höghastighetsjärnväg är att högre 
hastighet är dyrare än lägre hastighet. Detta påstående stämmer inte eftersom det är 
byggtekniken och terrängen som är helt avgörande för byggkostnaderna. I flack terräng 
kostar det cirka 1 miljard/mil och i kuperad terräng 3 miljarder/mil. Byggtiden påverkar 
starkt lönsamheten i höghastighetsbanan, och långsam byggnation är oekonomiskt och 
dyrt. 
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Figur 18. Hög hastighet är kostnadseffektivast enligt EU:s revisorer.  
 
Världens dyraste låghastighetsbana är Ostlänken för 250 km/h med ett meterpris på 
426 000 kr/banmeter med färdigställande bortom 2035. Projektet påbörjades 2001 vilket 
innebär 34 år från start till färdigställande av Ostlänken. Denna långa process är onödig 
och fördyrande för samhället. Ett internationellt byggföretag beräknade kostnaden till 35 
miljarder kr och en byggtid på fyra år - men Ostlänken bygger för 65 miljarder kr på 17 
år.  
 
Skagerrakbanan från Göteborg till Oslo innebär att en restid för direkttåg Göteborg–
Oslo beräknas bli 1 timme. Om Östfold håller fast vid sina nationella planer för Inter 
City projektet blir restiden 2 timmar Göteborg–Oslo även om Skagerrakbanan byggs 
enbart i Sverige. EU har beslutat att sträckan Göteborg–Oslo ska prioriteras inom EU 
och det kanske är möjligt att få samma produktivitet som Rail Baltica som också är ett 
EU-finansierat projekt med 85 % av kostnaden. 
 
Förutsättningen är naturligtvis att alla berörda kommuner i Bohuslän och Östfold 
samverkar med en gemensam planering som kan fastställas av respektive kommun där 
översiktsplanerna är godkända av politikerna. Kravet för Skagerrakbanan bör vara:   
 

• Restid Oslo–Göteborg med direkttåg 1 timme 

• Blandat trafiksystem med olika tågtyper 

• Kortare restider för alla stationer i Bohuslän och Östfold 

• Snabbyggnation med modern bro- och tunnelteknik 

• Banan öppnas 2028 

 
För att uppnå en restid på 1 timme Göteborg–Oslo måste medelhastigheten för ett 
direkttåg vara 270 km/h, vilket innebär en toppfart på 400 km/h eller 111 meter/sekund. 
Ett blandat trafiksystem innebär att stationsutformningen blir två genomgående rakspår 
och två sidospår med en längd av 1050 meter för att hantera godståg, eller 500 meter för 
enbart persontåg, med ett tågavstånd på cirka 20 km för godståg och tågavstånd 60 km 
för enbart persontåg. Om man avser att köra godståg på nätter kan färre långa stationer 



 
 

29 
 

byggas eftersom både höghastighetståg och regionaltåg enbart trafikerar banan på 
dagtid. Väljer man att köra godståg på befintliga banor Oslo–Sarpsborg och Strömstad–
Göteborg är det lämpligast med 3-spårslösning Isebakke–Skee. 
Förbättrad restid tillgodoses på alla stationer i Bohuslän och Östfold eftersom anslutning 
till ett höghastighetståg på Skagerrakbanan kan ske på övergångsstationer i Göteborg, 
Uddevalla, norra Bohuslän, Sarpsborg/Halden, Ski och Oslo. 
För att på ett säkert sätt kunna köra 400 km/h eller fortare är det ballastfritt spår som är 
nödvändigt. Det billigaste sättet att bygga ballastfritt spår på är på bro. Byggs ballastfritt 
spår på mark är arbeten för massutbyte och markarbeten för att förhindra uppfrysningar 
mycket tidskrävande och därmed kostsamma. Därför är en kontinuerlig brobana mest 
lämpligt att bygga. 
En banvall med 3 meters höjd över marken har en basbredd på 26 meter och väger 140 
ton/meter att bygga. Avståndet Oslo–Göteborg är cirka 270 km vilket skulle leda till 7,0 
miljoner kvm markarbeten och 37,8 miljoner ton masshantering motsvarande 1,5 
miljoner lastbilstransporter. 
  
Markberedningskostnader är cirka 50 % av totalkostnaden för järnvägsbanken och det 
förekommer ofta att arkeologiska hinder eller dåliga markförhållanden kraftigt försenar 
järnvägsbyggnationen. Detta leder till okontrollerbara ökade kostnader och fördyringar. 
För stora järnvägsprojekt är tidsförseningar mycket kostnadskrävande och kan riskera att 
hela projektet havererar ekonomiskt. Därför bör arbetet koncentreras på att förlägga så 
mycket som möjligt av järnvägen på landskapsbroar vilket endast väger 40 ton/meter. 
Den totala mängden material skulle reduceras till 10,8 miljoner ton vilket motsvarar 
432 000 lastbilstransporter, en minskning med drygt 1 miljon lastbilstransporter. Det 
finns även möjligheter att höga järnvägsbankar kan vara i betong med mindre 
fyllandsmateriel och därmed ge snabbare byggnation av järnvägen.  
 
En höghastighetsbana har stelare vertikalgeometri. Höjden på banan regleras enkelt med 
höjden på bropelaren. Det åtgår endast 11 250 bropelare med en markåtgång på 135 000 
kvm, markarbeten motsvarande mindre än 2 % av en markförlagd höghastighetsbanas 
markarbetesbehov. Att reducera markarbetena med 98 % kompenserar för högre 
kostnader för prefabricerade broelement jämfört med järnvägsbankar. En annan viktig 
faktor är att det inte finns något behov av att bygga ersättningsvägar och servicevägar 
utmed höghastighetsbanan eftersom dessa är inbyggda i broelementet. Dessutom behövs 
inga korsande broar över järnvägen. Risken att stöta på fornminnen eller dålig mark blir 
minimal, nästan obefintlig. På Ostlänken ska det byggas 200 korsande broar med ett 
genomsnittsavstånd på 760 meter och då kan man fråga sig varför man inte valt en 
brobana istället.  
 
Dessutom är det enklare att bygga ett ballastfritt spår på landskapsbro än att lägga ett 
ballastspår på en järnvägsbro på grund av känsliga övergångszoner mellan järnvägsbro 
och bank eftersom spårläget rör på sig olika mycket beroende på olik elasticitet för bro 
respektive bank. Det kräver stora underhållsinsatser för att tåget inte ska spåra ur vilket 
medför höga underhållskostnader. På ballastfritt spår har inga urspårningar förekommit 
med höghastighetståg vilket gör att det ballastfria spåret är säkrare än ett ballastspår. 
Dessutom är underhållskostnaden för ballastfritt spår en fjärdedel av vad det kostar att 
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underhålla ett ballastspår enligt JR East. Självklart ska högsta säkerhet och lägsta LCC 
kostnad eftersträvas i järnvägsprojektet. Därför är kombinationen landskapsbro med 
ballastfritt spår den bästa och billigaste lösningen. 
 

 

Figur 19. Ungefärliga kostnader för broförlagd bana med prefabricerade 
broelement. 
 

 
Figur 20. Ungefärliga kostnader för markförlagd bana med bankhöjden 7 
meter. 
 
Höghastighetsbanor på mark kommer att få höga banker på grund av 
höghastighetsbanans stela horisontal- och vertikalgeometri. Det innebär att banan inte 
kan följa landskapet och därmed uppstår ofta mycket höga kostnader för banker. 
Exemplet ovan (figur 19–20) visar en 7 meter hög bank. En bank på 3 meters höjd 
halverar kostnaden ungefär till 220 000 kr/banmeter och ligger då på ungefär samma 
kostnadsnivå som kostnaden för en brobana. Ytterligare utredningar får visa var 
landskapsbroar passar in bättre för flora och djurliv än järnvägsbankar i Bohuslän och 
Östfold.  
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Banan bör byggas industriellt med modern teknik och kan då öppnas 2028, men detta 
kräver att projektet bedrivs med minimal byråkrati, enklast i ett separat bolag. 

 

 

Figur 21. Traditionellt brobyggande är dyrt och tidskrävande. 

 
Traditionellt brobyggande innebär att man bygger upp en byggställning över hindret 
som man sedan bygger en träbro över som är en gjutform för betongen. Innan betongen 
fylls i gjutformen måsta man för hand lägga i armeringsjärn i ett rutmönster för att ge 
betongbron styrka för att kunna bära lasten. Detta tar mycket lång tid och orsakar höga 
kostnader. Sedan gjuts bron med betong och träbron, gjutformen rivs ner och 
byggställningen demonteras. Byggtiden uppskattas till åtta månader.  
 
Prefabricerade broar innebär att man gjuter i stålformar som återanvänds flera gånger. 
Armeringsjärnen bockas av maskiner i en industriell process vilket innebär att 
armeringskorgarna görs på en dag och gjutning görs nästa dag. Därefter ska brodäcket 
ligga och härda 28 dagar innan det flyttas till broläget. Kostnaden ligger 50 % lägre än 
traditionellt brobyggande. 
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Figur 22. Prefabricerat broelement. 

 

 

Figur 23. Prefabricerat broelement lyfts på plats. 

 
Modern byggteknik spar pengar och tid vilket är helt avgörande för lönsamheten för 
höghastighetsbanor vilka normalt byggs på fem år i Asien. Även Estland, Lettland och 
Litauen bygger modernt och snabbt. 
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5.3 Konceptförslag 
Skagerrakbanan Göteborg–Oslo kan ha olika linjeföring. Det är kommunernas ansvar att 
finna den bästa lösningen för hela banan genom Bohuslän. Det finns flera olika 
korridorer som är lämpliga och dessa måste utredas i ett projekteringsbolag så att 
kommunernas intressen i Norge och Sverige kan tillgodoses. Nedan visas exempel på 
två olika beräkningslinjer Göteborg–Oslo. 

 

 

Figur 24. Möjliga korridorer för höghastighetsbanan. 

 
För att nå bästa marknadspotential för banan är kort restid viktigt mellan Oslo– Göteborg 
samt att stora befolkningscentra kan nås i centralt läge. Göteborg, Oslo och Gardemoen 
är dominerande stationspunkter som idag finns på det befintliga järnvägsnätet, så kallade 
konventionella banor, och berör 1,3 miljoner människor.  
 
Stora orter i Östfold är Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg och Halden som har stort 
regionalt resande in till Oslo. På östra sidan av Oslofjorden bor det cirka 404 465 
personer som i framtiden kommer att få bro- eller tunnelförbindelser till västra sidan av 
Oslofjorden där det bor cirka 764 444 personer. Totalt på östra och västra sidan av 
Oslofjorden finns det 1,1 miljoner invånare.  
 
I Bohuslän finns tre större orter – Uddevalla, Stenungsund och Kungälv – där 45 % av 
befolkningen bor. Totalt finns det 233 196 invånare i Bohuslän. Angränsande viktiga 
orter till Bohuslän är Trollhättan och Vänersborg som ligger nära Uddevalla, även kallat 
Trestad, med 154 398 invånare. 
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Figur 25. Befolkningscentra mellan Oslo och Göteborg. 

 
Marknadsefterfrågan styr lönsamheten för höghastighetsjärnvägen och det är därför 
viktigt att etablera stationer där invånarna bor. Från Göteborg till Kungälv och 
Stenungsund är arbetspendlingen hög in till Göteborg. Eftersom reseavståndet är kort 
blir tidsbesparingen cirka 15 min. till Göteborg och 1:20 tim. till Oslo. 

 

 

Figur 26. Exempel passage genom Kungälv. 
Från Stenungsund norrut är nästa samhälle Ljungskile och därefter Uddevalla som är ett 
nav för tätorterna Trollhättan, Vänersborg och Lysekil och är därmed en viktig station. I 
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Uddevalla kan man tänka sig att använda den befintliga banan genom Uddevalla 
centrum eller ett stationsläge i Torp väster om Uddevalla alternativt öster om Uddevalla. 

 

  

Figur 27. Exempel stationsläge i Stenungsund till vänster och Uddevalla 
station till höger. 

 
För att norra Bohuslän ska få korta restider på 1 timme till Göteborg och Oslo erfordras 
minst ett, eventuellt två stationslägen på höghastighetsbanan Uddevalla–norska gränsen. 
På den norska sidan finns städerna Halden, Sarpsborg, Fredrikstad som är viktiga 
stationsorter för regionaltåg in till Oslo. 
 
Från Oslo kör höghastighetståget på befintlig bana till Ski där höghastighetsbanan börjar 
och går mot Sarpsborg och vidare mot Skee där det finns ett triangelspår så att 
regionaltåg från Oslo och Göteborg kan angöra Strömstad med färjeförbindelse till 
Sandefjord. Höghastighetsbanan passerar utanför Strömstad vid Skee och stannar vid 
Uddevalla där det finns anslutningar mot befintlig bana samt till Trollhättan och 
Vänersborg. Anslutning söderut från Uddevalla för tåg som använder 
höghastighetsbanan till Göteborg där det byggs nya stationer i Stenungsund och 
Kungälv. Alternativt kan man köra på den befintliga banan till Göteborg och stanna på 
de mindre stationerna. Nedanstående figur visar en principskiss för trafikeringen Oslo–
Göteborg. 

 

Figur 28. Principskiss för trafikering Oslo–Göteborg. Blå Skagerrakbanan, 
höghastighetsbana. 
 
Från Oslo går regionaltåg till Strömstad på Inter City projektets banor i Östfold vidare 
på befintliga Bohusbanan ner till Göteborg. Höghastighetstågen går via Ski, Sarpsborg, 
Tanum, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv och Göteborg med en restid på 1:49 tim. eller 
som direkttåg Oslo–Göteborg med en restid på 1 timme. Regionaltåg kan köra på olika 
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sätt i kombination med höghastighetsbanan och på så sätt reducera restiderna för alla de 
mindre orterna i Bohuslän och Östfold. Nedan följer några trafikeringsexempel: 

 
1. Göteborg–Ytterby–Stora Höga–Stenungsund–Uddevalla 

2. Göteborg–Kungälv–Stenungsund–Svenshögen–Ljungskile–Uddevalla 

3. Göteborg–Uddevalla–Munkedal–Dingle–Hällevadsholm–Rabbalshede–Tanum–

Överby–Skee–Strömstad 

4. Oslo–Ski–Sarpsborg–Strömstad 

5. Oslo–Ski–Moss–Fredrikstad–Sarpsborg–Strömstad 

6. Oslo–Ski–Moss–Fredrikstad–Strömstad–Halden–Ed–Öxnered–

Uddevalla/Trollhättan–Göteborg 

7. Trollhättan/Vänersborg–Öxnered–Uddevalla–Göteborg 

 
Med en ny höghastighetsbana Oslo–Göteborg skapas flera nya arbetsmarknadsregioner 
såsom Oslo–Sarpsborg/Halden, Oslo–Uddevalla/ Trollhättan/Vänersborg, Oslo–
Göteborg och förbättrar arbetsmarknadsregionen Uddevalla/Trollhättan–Göteborg som 
alla nås inom 1 timme. 

 

Figur 29. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028 i blått. 

 
Den nya höghastighetsbanan ger full arbetsmarknadsnytta och ekonomisk tillväxt inom 
hela området mellan Oslo–Göteborg. Nuvarande planering för de kommande 20 åren 
saknar förbättringar mellan Sverige och Norge, vilket innebär att Göteborgs- och 
Osloområdet tappar mycket stora ekonomiska tillväxtkrafter som går förlorade under 
mycket lång tid framöver.  
 
Förverkligas höghastighetsbanan Oslo–Göteborg kommer en kraftfull ekonomisk 
tillväxt att ske som mycket lätt motiverar kostnaden för höghastighetsbanan. Nedan 
följer exempel på möjliga restider Oslo–Göteborg idag och med höghastighetsbanan 
samt restidsvinsterna som uppstår. Kolumnerna till vänster anger resa från/till Oslo och 
kolumnerna till höger anger resa till/från Göteborg. 

 



 
 

37 
 

Förbättring Ny bana Buss/tåg Station Tåg Ny bana Förbättring 
0:00 0:00 0:00 Oslo 3:52 1:00 2:52 
0.09 0:10 0:22 Ski 3:32 1:10 1:22 
0:12 0:32 0:44 Moss 3:12 1:20 1:52 
0:12 0:39 0:51 Rygge 3:02 1:20 1:42 
0:12 0:46 0:58 Råde 2:54 1:12 1:42 
0:29 0:42 1:11 Fredrikstad 2:42 1:10 1:32 
0:56 0:28 1:24 Sarpsborg 2:28 1:00 1:28 
1:03 0:40 1:43 Halden 2:08 1:00 1:08 
1:30 0:50 2:20 Strömstad 2:42 0:50 1:52 
1:10 1:02 2:12 Skee 2:34 0:58 1:36 
0:50 1:10 2:00 Överby 2:24 0:50 1:34 
0:50 1:00 1:50 Tanum 2:11 0:40 1:31 
0:50 1:13 2:03 Rabbalshede 1:59 0:53 1:06 
0:50 1:18 2:08 Hällevadsholm 1:54 0:58 0:56 
0:50 1:25 2:15 Dingle 1:47 1:02 0:45 
1:13 1:11 2:24 Munkedal 1:38 0:53 0:45 
1:35 1:00 2:35 Uddevalla C 1:13 0:28 0:45 
1:35 1:03 2:38 Uddevalla Ö 1:10 0:31 0:39 
1:35 1:15 2:50 Ljungskile 0:57 0:36 0:21 
1:39 1:18 2:57 Svenshögen 0:50 0:29 0:21 
1:59 1:08 3:07 Stenungsund 0:41 0:20 0:21 
1:59 1:14 3:13 Stora Höga 0:34 0:32 0:02 
1:59 1:21 3:20 Kode 0:28 0:28 0:00 
2:23 - 3:28 Ytterby 0:20 - 0:10 
2:23 1:20 - Kungälv - 0:10 0:10 
2:20 1:00 3:20 Göteborg 0:00 0:00 0:00 
Tabell 5. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028. Bytesstationer i 
grönt mellan befintligt bansystem och nya höghastighetsbanan. 

 
Tabellen visar befintliga restider med tåg Göteborg–Oslo och kombination med buss 
Oslo–Tanum och därefter tåg på Bohusbanan till Göteborg. Med den nya 
höghastighetsbanan förutsätts att tågbyte är möjligt i Stenungsund, Uddevalla, 
Strömstad och Sarpsborg (gröna rutor i tabellen ovan). Bytestid mellan tåg ingår inte 
men bör vara inom 10 min.  
 
Tidtabellen ovan visar att med en kombination med befintliga Bohusbanan, 
Östfoldbanan och den nya höghastighetsbanan förkortas restiderna betydligt utmed hela 
stråket. Närmast Oslo och Göteborg är restidsvinsterna mindre än 15 min. i Kungälv, 
Kode, Stora Höga, Stenungsund, Svenshögen, Ljungskile, Ski, Moss, Rygge, och Råde. 
Stora restidsvinster uppstår i Uddevalla, Munkedal, Dingle, Hällevadsholm, 
Rabbalshede och Fredrikstad. Mycket stora restidsvinster uppstår i Tanum, Överby, 
Skee, Strömstad, Sarpsborg och Halden. Därutöver bidrar direkttågen Oslo–Göteborg 
med extrema restidsvinster och stort resandeunderlag. Den längsta restiden blir 1:20 tim.  
utmed Skagerak mellan Oslo–Göteborg. Därmed säkras arbetskrafts-försörjningen för 
näringslivet i framtiden mellan Oslo–Göteborg vilket ger mycket stor och stark 
ekonomisk tillväxt för Oslo, Östfold, Bohuslän och Göteborg. 
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Figur 30. Restiderna avgör om det uppstår eller inte uppstår regionförstoring 
och ekonomisk tillväxt. Bubblornas storlek representerar ortens befolkning. 

 
Restiderna 2019, de blå cirklarna i figuren ovan, visar att tidsavståndet är för långt 
mellan Oslo–Fredrikstad/Sarpsborg/Halden och mellan Fredrikstad/Sarpsborg/Halden–
Uddevalla och Göteborg samt även mellan Uddevalla–Göteborg för ekonomisk tillväxt 
och regionförstoring. Med planerade investeringar kvarstår för långt tidsavstånd 
Uddevalla–Göteborg och Uddevalla–Halden/Sarpsborg/Fredrikstad, även efter 2040. 
BaneNors satsning på Inter City projektet bidrar till regionförstoring för 
Halden/Sarpsborg/Fredrikstad till Oslo men mellan Sverige och Norge uppstår ingen 
ekonomisk tillväxt vilket syns i de orange cirklarna i figuren ovan. Bohusläns förslag 
med en ny höghastighetsbana de gröna cirklarna i figuren ovan bidrar till att hela 
sträckan Oslo–Göteborg blir en enda storregion med kraftfull ekonomisk tillväxt vilket 
kan förverkligas redan 2028 genom privat–offentlig satsning i berörda kommuner. 

 

5.4 Godstrafik 
Idag passerar cirka 2500 lastbilar över Svinesundsbron. Till följ av ökad befolkning och 
ekonomisk tillväxt kommer lastbilstrafiken att öka till 3250 lastbilar/dag. Detta 
motiverar åtgärder som kan minska lastbilstrafiken genom smartare och bättre alternativ 
som idag inte är möjliga. 
 
För att genomföra åtgärderna är hamnarna viktiga transportnav som också står inför 
svåra expansionskrav främst på grund av ökade exportmarknader globalt för Sverige och 
ökad befolkningstillväxt i Norge och Sverige. Att effektivt kunna omfördela godset 
mellan hamnarna och erbjuda supereffektiva helautomatiska omlastningspunkter är 
strategiskt viktigt. 
Konventionella godståg som är långa och tunga kör på den befintliga 
Norge/Vänernbanan och Bohusbanan upp till Strömstad. Där finns anslutning till 
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Skagerrakbanan över Svinesund till Halden och därefter vidare på Östfoldbanan till 
Oslo. På detta sätt kan godstågen köras på befintliga enkelspår i kolonkörning det vill 
säga att man kör norrut på Bohusbanan och söderut på Norge/Vänernbanan. På så vis 
ökar kapaciteten betydligt för godstågstrafiken och därmed skapas kortare transporttider 
Göteborg–Oslo. 

 

 

Figur 31. Godstrafikering på befintliga järnvägssystem år 2028. 
 
Skagerrakbanan Göteborg–Oslo kan trafikeras med snabbgodståg i 160 km/h vilket 
innebär specialbyggda lastvagnar för containers och lastbilar. Idag finns konceptet under 
Engelska kanalen och i framtiden kommer även konceptet att finnas under Finska viken 
mellan Helsingfors–Tallinn. Erfarenheter visar att färjetrafiken minskar med 30 % i 
transportvolym och att lastbilstransporter på väg minskar betydligt. 
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Figur 32. Trafikeringskoncept under Finska viken år 2026. Antal 
höghastighetståg, buss och biltåg, lastbilståg och godståg per dag. 
 
Det framgår av figuren ovan att både lastbil, buss och personbilar kan lastas upp på tåg 
om det finns terminaler som på ett effektivt sätt möjliggör snabb omlastning. 
Hastigheten för fordonstågen är 160 km/h vilket är snabbare än traditionella godståg 
med 120 km/h. 
 
Rail Baltica är ett annat exempel där man strategiskt avser att minska lastbilstrafiken på 
vägnätet i de tre länderna på grund av lastbilsköer och svåra olyckor. Genom att lyfta 
upp fler lastbilar på järnvägen som snabbare kommer fram i jämförelse med 
vägsystemet med en medelhastighet på 70 km/h, är förhoppningen att undvika 
vägutbyggnader och minska olyckorna samt att få miljövinster av olika slag. Därför sätts 
det upp ett terminalnät samtidigt som höghastighetsbanan byggs i Balticum. En 
lastbilstransport Tallinn–Vilnius tar 9 tim. men kommer med lastbilståg ta 5 tim. 
 
I Europa körs mycket flygfrakt mellan Paris, Bryssel, Amsterdam och Frankfurt med 
höghastighetståg, medan man i Sverige kör flygfrakt med lastbil mellan Arlanda, 
Gardemoen och Copenhagen Airport. Det är en tydlig indikator på att järnvägssystemet i 
Sverige inte fungerar för flygfrakt vilket det gör i Frankrike, Belgien, Nederländerna och 
Tyskland. 
 
Mer gods än någonsin hanteras med containrar och det finns därför möjlighet att köra 
containers i snabbtåg vilket har prövats på olika ställen med begränsad framgång. 
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Figur 33. Snabbgods med containers utmed höghastighetsbanan Oslo–
Göteborg. Källa: AMCCT AB. 
 
Bilden ovan visar ett exempel på att stationerna kan kombineras med containerhantering 
genom att containrar staplas i magasin före pålastning på snabbgodståget. 
Det finns också möjligheter att köra på lastbilar på olika typer av vagnar som kan 
användas på den konventionella järnvägen. Eftersom det är i grunden samma system kan 
de köra på höghastighetsbanan såväl som på Rail Baltica. Grundproblemet med lastbilar 
är att enbart 30 % av lastbilarna är förstärkta för att tillåtas flyttas över på tåg med kran 
och att kapellen som täcker lasten inte tål fartvinden för 250 km/h vilket gör att man 
idag tror att 160 km/h är möjlig att köra lastbilståg med. Transporttiden Oslo–Göteborg 
blir i så fall enbart 2 timmar. 

 

  

Figur 34. Lastbilstransporter med konventionella järnvägsvagnar. 
 
Svagheten med järnvägssystemet är terminalhanteringen av lastbilar som ska lastas på 
eller av järnvägsvagnarna. Nationell transportplan 2018–2029 saknar tydliga åtgärder 
som främjar smartare terminaler. 
 
Rail Baltica har löst frågan och satt upp den första terminalen i Kaunas för att underlätta 
omlastning mellan lastbil och järnväg. Bilden nedan visar en smart terminal där 
omlastning med lastbilar och container byggts intill höghastighetsjärnvägen.  
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Figur 35. Kaunas railroad terminal. 
 
Fler terminaler sätts upp och den största blir i Tallinn som ska hantera lastbilar under 
Finska viken till Helsingfors och Rail Baltica samt för hamnen i Tallinn. 
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6.1 Arbetsformer och process 
För att bygga en höghastighetsjärnväg snabbt och effektivt krävs en anpassad 
organisering som bygger på samverkan och modern teknik. Traditionella 
järnvägsprojekt är långsammare och fördröjs av byråkrati och särskilda regelverk som 
komplicerar och försvårar järnvägsutbyggnader. Av motsvarande skäl bildade man i 
Estland, Lettland och Litauen istället Rail Baltica för att bygga höghastighetsbanan 
mellan länderna.  
 
Regelverket är inte anpassat för stora projekt vilket innebär att planeringsskedena ofta 
överskrider 15 år utan att någon byggnation påbörjats. Detta leder till flera omtag och 
ansvariga personer finns inte kvar i projektet vilket gör det svårt att styra processen 
framåt. Förstudien om Ostlänken handlades upp av Banverket (nuvarande Trafikverket) 
2005 och Järnvägsutredningen avslutades 2010. Därefter påbörjades arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivning och järnvägsplaner - fyra - som pågår fram till 2021. Under 
tiden tas bygghandlingar fram och arbetet med Ostlänken påbörjas med Kardonbanan 
2017 där den första bron som byggdes måste rivas på grund av felkonstruktion. 

 

Figur 36. Rivning av nybyggda Kardonbron. Källa: Norrköpings Tidning. 
 

Ostlänken är 152 km lång och har fått ökade kostnader 2019 med 10 miljarder kr och 
beräknas nu kosta 65 miljarder kr att bygga, eller 427 632 kr/banmeter – världens 
dyraste låghastighetsbanan för 250 km/h och längsta byggtid 18 år. Detta är ett exempel 
på hur man inte arbetar med järnvägsbyggnation, Västkustbanan är ett annat exempel 
med en byggtid på 34 år. Ett bra exempel är Rail Baltica som planerades på fyra år av 
tre olika länder (Estland, Lettland och Litauen) och som byggs på sex år 870 km 
lågfartsjärnväg som kostar 5,8 miljarder Euro, cirka 60 miljarder kr, och öppnar för 
trafik 2026, vilket är nio år före Ostlänken. 
 
Det går alltså att bygga stora järnvägsprojekt snabbt och effektivt om man har en 
organisation som förstår industriell byggteknik. 
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Bohusläns kommuner har laglig rätt att bygga järnväg i Sverige utan inblandning från 
andra aktörer enligt svensk författningssamling 1985:1085 om att bygga järnväg. Kravet 
för Bohusläns kommuner är att Lag om byggande av järnväg 1995:1649 uppfylls vilket 
innebär att en miljöprövning och en järnvägsplan upprättas. Förstudie och 
järnvägsutredning kan med fördel genomföras internt i en kommunal samverkan så att 
den enskilda kommunens intressen kan tillgodoses på bästa sätt. För hamn- och 
industrispår behövs ingen järnvägsplan om byggnationen sker på egen mark. 
Kommunernas mark intill befintliga stationer är ofta industrimark och då har kommunen 
rådanderätt över planeringen och kan gå på en detaljplan direkt. 
 
Det är länsstyrelsen som avgör om järnvägen är betydande miljöpåverkan. Normalt har 
en markförlagd järnväg betydande miljöpåverkan på grund av att det uppstår en barriär 
för djur och människor. En broförlagd järnväg i anslutning till E6 innebär ingen 
miljöpåverkan eftersom motorvägen redan miljöprövats och ger upphov till stora utsläpp 
samt är en barriär för djurlivet. Enbart en bropelare kan inte utgöra en miljöpåverkan i 
jämförelse med en motorväg. Länsstyrelsen i Bohuslän har stor tolkningsrätt och kan 
anse att det inte är betydande miljöpåverkan med en brobana, och då behöver inte 
regeringen tillåtlighetspröva projektet och man har sparat 6–8 års planeringstid. Den 
som avser att bygga järnvägen kan ge länsstyrelsen och berörda kommuner samt de 
enskilda som särskilt berörs tillfälle att godkänna förslaget eller att de inom tre veckor 
granskar förslaget och lämnar synpunkter. Granskningstiden får göras kortare, om alla 
berörda parter är överens om det, lag (2012:440). Genom god samverkan med alla 
kommuner och länsstyrelser samt god ersättning till berörda enskilda fastighetsägare kan 
planeringstiden och godkännandet genomföras på tre år. 
 

Processen för att bygga en järnväg kan vara följande: 

1. Bildande av projekteringsbolag med berörda kommuner inom Bohuslän och 

länsstyrelse. 

2. Varje kommun ansvarar för stationsplanering, hamn och industrispår samt 

lokalisering av tänkt korridor. 

3. I samråd med samtliga kommuner och länsstyrelse definiera en korridor för tänkt 

broföragd höghastighetsbana. 

4. I samråd med länsstyrelse och kommuner beslutas att broförlagd 

höghastighetsbana inte bör klassas som betydande miljöpåverkan eftersom 

nästan ingen mark tas i anspråk. 

5. Upprättande av järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning. 

6. Konsensus-beslut av berörda kommuner och länsstyrelse om vald korridor för 

broförlagd höghastighetsjärnväg. 

7. Upphandling av snabbyggnation av höghastighetsjärnväg med globala aktörer 

som behärskar broförlagda höghastighetsbanor. 

8. Genomförande av byggnation 2024–2028. 

9. Banan öppnas för trafik 2028. 
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Arbetsformen är att alla kommuner gemensamt arbetar med samma tidplan och 
accepterar att tillföra de resurser som erfordras för projektet. Ingen förändring av 
tidplanen är tillåten då detta fördyrar projektet enormt mycket. En projektstab om 25 
personer är nödvändig som leder arbetet med kommuner och länsstyrelse så att 
järnvägstekniska handlingar kan tas fram och godkännas av kommunerna och 
länsstyrelsen. 
 
Varje kommun ansvarar för planering och genomförande att säkerställa överenskommen 
korridor med fastighetsfrågor och andra tekniska lösningar som är nödvändiga att 
genomföra. Projektstaben arbetar kontinuerligt och har samverkan med samtliga 
kommuner och länsstyrelser med samverkans personer som har stort ansvar och mandat 
att ta beslut som erfordras. 
 

Ett tydligt beslutssystem används där normala operativa beslut tas efter en vecka och 
komplicerade beslut tas skyndsamt i en kommitté sammansatt av kommunerna och 
länsstyrelsen. Icke beslut och långbänkar leder till extrema kostnadsfördyringar för 
projektet och ska undvikas. 
 

Eftersom Skagerrakbanan även går i Norge så måste motsvarande projektorganisation 
sättas upp i Norge där en konsultfirma kan leda arbetet med de inblandade kommunerna. 
Om ingen ny bana byggs i Norge kommer restiden Oslo–Göteborg att öka till 2 timmar, 
och för tåg som gör uppehåll utmed sträckan till 3 timmar, och då går mycket intäkter 
förlorade för banan, resandet halveras. Det är alltså lika viktigt att Norge bidrar till 
projektet som att Sverige gör det – båda länderna är beroende av varandra – men kan 
arbeta individuellt. 
 

Första skedet är att ett projekteringsbolag bildas med kommunerna och länsstyrelsen 
som intressenter. Efter tre års arbete värderas bolaget till 200 miljoner kr eftersom en 
fastställd korridor mellan Oslo–Göteborg ägs av projekteringsbolaget. 

 

Figur 37. Projekteringsbolaget ökar snabbt i värde år 2019–2022. 
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Om Bohuslän vill avbryta sitt intresse kan projekteringsbolaget säljas till ett 
investmentbolag som vill bygga höghastighetsbanan. Detta innebär att kommunerna 
tappar kontroll och inflytande i projekten men framför allt går stora ekonomisk värden 
förlorade. 
 

Byggnation av höghastighetsbanan kan genomföras på fyra år med modern byggteknik 
och med internationella företag som har kapacitet och kunskap om den nya 
byggtekniken. Det innebär att nyttorna kommer samhället till del mycket snabbt och att 
kostnaderna för bygget blir lägsta möjliga. 

 

Figur 38. Bolagsvärdet ökar från 0,2 miljarder kr till 100 miljarder kr år 2023–
2028. 
 

Under byggtiden läggs mycket arbetande kapital in i projektet och det är därför viktigt 
att inte oväntade fornlämningar hindrar utbyggnaden av banan. Med en markförlagd 
bana inträffar byggförseningar, men med bro förlagd bana kan det undvikas, troligtvis 
helt och hållet. 
 

Trafikutvecklingen och regionförstoringen bidrar till att höghastighetsbanans lönsamhet 
ökar kontinuerligt från 100 miljarder kr till 400 miljarder kr under tid. Det innebär att 
banan kan säljas till privata investeringar eller staten i ett senare skede om så önskas 
eller bibehållas av kommunerna utmed banan. 
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Figur 39. Bolagsvärdet ökar från 100 miljarder kr till 400 miljarder kr år 2028–
2080. 
 

Förutsättningen för regional tillväxt är att restiderna utmed Oslo–Göteborg ligger på 
cirka 1 timme. Om Trafikverket och BaneNor gör en dubbelspårsutbyggnad Halden–
Öxnered kommer restiden Oslo–Göteborg vara 2:33 tim. vilket inte leder till ekonomisk 
tillväxt för Bohuslän. 
 

Bohusläns kommuner kan alltså välja följande upphandlingsalternativ: 
• DBOT, design, build, operate, transfere 

• DBT, design, build, transfer 

• DB, design, build 

• BOT, build, operate, transfere 

• B, build  

 

Det blir dyrt och riskfyllt att handla upp DBOT, DBT, DB med design eftersom 
företaget som ska bygga riskerar att bli låst i statliga och kommunala processer de inte 
har kontroll eller förfoganderätt att styra över. 
 

Om projekteringsbolaget ansvarar för design och godkännande av planer i samverkan 
med byggbolaget uppstår en god affärskultur som innebär låga risker för de inblandade 
parterna. Byggbolaget får insyn i designen och kan lämna förslag på effektiva 
bygglösningar. Innan upphandlingen av byggnationen genomförs tredjepartsgranskas 
handlingarna av certifierade företag som är auktoriserade att genomföra granskningar 
för järnvägsanläggningar. 
 
Vid beställning av byggnation kan man erbjuda byggföretaget betalning eller att man 
hyr banan i 30 år från byggföretaget. Att driva banan, operation, och genomföra trafik är 
mycket lönsamt. Energiförbrukningen är cirka 5 000 kWh Oslo–Göteborg med 500 
platser vilket ger 10 kWh/sittplats á 50 öre/kWh, 5 kr. Uppskattningsvis kostar 
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trafikeringen 2 miljarder kr/år och underhållet 100 miljoner kr/år. Ballastspår kostar 3 
gånger mer att underhålla än ballastfritt spår. 
 

Att lämna över höghastighetsbanan till ett kommersiellt bolag i ett senare skede är 
mycket lönsamt eftersom man då kan sätta ett marknadspris i förhållande till framtida 
trafikintäkter som man kan redovisa under de första 20 åren. En höghastighetsbana ökar 
med 7 % i värde/år vilket innebär att efter 40 års drift ligger marknadsvärdet på cirka 
300 miljarder kr. 
 

Projekteringsbolaget måste i ett tidigt skede bestämma sig för hur höghastighetsbanan 
ska förvaltas och hur intäkterna ska användas i projekteringsbolaget. Rail Baltica är ett 
bra exempel som kommer att äga banan och hyra ut tider för tågen på banan. Syftet är 
att ha kontroll på intäkterna så att återbetalningen kan ske så snabbt som möjligt. 
 
EU-finansiering kan både vara en fördel och en nackdel eftersom Norge inte är medlem 
i EU. Detta bör utredas i projekteringsbolaget. 
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7.1 Finansieringsform 
Uppskattningsvis kostar höghastighetsbanan Oslo–Göteborg 100 miljarder kr att bygga 
(3,7 miljarder kr/mil). Norges sträcka varierar 95–125 km beroende på vald korridor 
vilket motsvarar 35,2–46,3 miljarder kronor. Därmed påverkas Bohusläns del, 145–175 
km är 53,7–64,8 miljarder kr. Om det är möjligt kan eventuellt EU medfinansiera med 
15 % vilket är 15 miljarder kr. 
 
Bohuslän kan pröva att samverka finansieringen med Östfold, Oslo och Göteborg och på 
så sätt låta de som får nytta av banan också vara med i finansieringen av banan. För att 
minska kostnaderna bör svenska och norska staten var för sig stå som borgenärer för 
kostnader för händelser som inte kan förutsägas under de kommande tio åren.  
 

En tänkbar finansieringsmodell kan vara att Göteborg och Oslo vardera bidrar med 15 
%, totalt 15 miljarder vardera, Bohuslän och Östfold bidrar med 30 % vardera, 30 
miljarder, och att EU bidrar med 10 % motsvarande 10 miljarder kr. 

 

Figur 40. Finansieringsprincip 100 miljarder kr, år 2024–2028. 
 

Går man samman i denna finansieringsform kommer byggrisken om man väljer 
broförlagda banor att vara minimal och resenärerna som åker på höghastighetsbanan 
återbetalar investeringen genom biljettintäkter. 
 

Exempelvis så beräknades att intäkterna för biljetter varierar 6–12 miljarder kr/år vilket 
ger en återbetalningstid på 12–16 år. Att bedriva tågtrafiken i 16 år bedöms kosta 1 
miljard kr/år och återbetalas inom 2–3 år. Den totala återbetalningstiden för 
höghastighetsbanan Oslo–Göteborg ligger på cirka 20 år. 
 

Efter 20 år då projektet är återbetalt uppstår intäkter i 80 år som motsvarar 480–960 
miljarder kr som bör tillfalla det regionala investeringsbolaget om man avser att bedriva 
trafik på banan. Låter man någon annan bedriva trafiken går samhället miste om stora 
intäkter.  
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Ett dåligt exempel är Arlandabanan där Trafikverket byggde 4-spår 30 km till 
Rosersberg och den norra anslutningen från Arlanda mot Uppsala 8 km. Det privata 
bolaget byggde den södra anslutningen från Rosersberg till Arlanda 10 km vilket 
innebär att varje resenär betalar cirka 100 kr/resa i avgift till det privata konsortiet. En 
enkel biljett Stockholm–Arlanda kostar 295 kr, 7,37 kr/km, vilket ska jämföras med 
Flytoget Oslo–Gardemoen 196 kr, 4,08 kr/km. 
 
Det är projekteringsbolaget som väljer hur och vem som ska bedriva trafik på 
höghastighetsbanan eftersom det finansieras av bolaget. EU ställer ett krav och det är att 
inga operatörer som vill köra på banan får behandlas olika. Det är projekteringsbolaget 
som beslutar med trafikeringsavtal vilka som får köra på höghastighetsbanan. 
Finansieringsformerna kan delas in i följande: 

 

• Projekteringsbolaget lånar upp pengar av staten och betalar byggaren. 

• Projekteringsbolaget lånar pengar på den privata kapitalmarknaden. 

• Byggaren betalar banan och projekteringsbolaget hyr banan i 30 år av 

byggaren. 

• Infrastrukturavgift införs med 2 000 kr/invånare och år i 20 år. 

• Lånefinansiering med återbetalning av användarna av banan i 20 år. 

 

Framgången i finansiering är kort återbetalningstid och stabilt resandeunderlag. 
Eftersom låneinstitut inte vill ta på sig trafikeringsrisken måste staten ligga i botten som 
garant åt finansieringen. Det innebär att återbetalningstiden eventuellt förlängs om 
reseunderlaget sviker och den tidsskillnaden täcks då upp av staten. Å andra sidan kan 
det innebära att återbetalningstiden förkortas om större rese volymer uppstår vilket är 
fullt möjligt om man i framtiden bygger Nya Västkustbanan Göteborg–Lund, vilket 
skulle medföra en restid från Oslo till Köpenhamn på 2 timmar och till Hamburg på 4 
timmar. Då tillkommer mer internationellt resande Oslo–Göteborg för resenärer med 
destinationer i Halmstad, Lund, Malmö, Köpenhamn, Ringsted, Nyköbing F, Lübeck 
och Hamburg. 
 
Ett exempel på upplåning för infrastrukturprojekt är Öresundsbron mellan Malmö och 
Köpenhamn. Den kostade 20,7 miljarder kr och har efter tolv år genererat 65,5 miljarder 
kr i vinster till samhället, 3 gånger investerat kapital. Samma förutsättningar uppstår om 
restiden Oslo–Göteborg blir 1 timme med den nya höghastighetsbanan. 
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För ytterligare information: 
Kontakt kan tas direkt med konsortiets medlemskommuner och 
dess kommunstyrelseordförande i:  
 

 

Kungälvs kommun, 0303 - 23 80 00 

Stengungsunds kommun, 0303 - 73 00 00 

Uddevalla kommun, 0522 - 69 60 00 

Lysekils kommun, 0523 - 61 30 00 

Munkedals kommun, 0524 - 180 00 

Strömstads kommun, 0526-190 00  

 

Kontaktperson för den operativa samverkansplattformen är: 
Anders Brunberg 

Tillväxtchef 

anders.brunberg@uddevalla.se 

0706 – 855 800 

Uddevalla kommun 

 

 
 
Tryckt i Uddevalla 2020-10-12 

tel://+46-303-238000/
tel:0522-696000
tel:0524-18000
mailto:anders.brunberg@uddevalla.se
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