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Plats Stadshuset plan 4 Sammanträdesrum Fästningsholmen/Digitalt 
Tid Onsdagen den 24 februari klockan: 15:00-18:00 
 
 
Ledamöter Susanne Jönsson (S) Ordförande 
 Rainer Hoffmann (UP) Vice ordförande 
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Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information från sektorn  

  Föredragande: Fredric Norrå 
Klockan: 15:00-15:15 

Antecknas 

  Ärenden som stannar i beredningen  

4  Information kollektivtrafik - 
kollektivtrafiklösning Kode-Aröd Rörtången 
m.fl 
Föredragande: Marielle Månskär 
Klockan: 15:15-15:45 

Antecknas 

5  Nulägesbild och framtid gällande VA 
Föredragande: Martin Hollertz 
Klockan: 15:45-16:30 

Antecknas 

  Paus 16:30-16:45  

  Ärenden till kommunstyrelsen  

6 KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak 
Föredragande: Andreas Rutgersson & Martin 
Hollertz 
Klockan: 16:45-17:15 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Ärenden som stannar i beredningen  

8  Information Västra gatan Antecknas 
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Föredragande: Henrik Johansson 
Klockan: 17:15-17:30 

9  FÖP Ytterby 
Föredragande: Linda Andreasson 
Klockan: 17:30-18:00 

Antecknas 

  Övrigt  

10  Övriga frågor Antecknas 
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Handläggarens namn 
Andreas Rutgersson  

2021-02-17 

 
 
 
 

Transportkorridor Skagerrak (Dnr KS2020/0580-7) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ställde sig bakom avsiktsförklaringen för konsortiet Transportkorridor  
Skagerrak 2020-04-15. (Tjänsteskrivelse Transportkorridor Skagerrak, Enat Bohuslän 2020-04-
01, Bilaga Reviderad 20200226 Konsortiet Förslag till samverkanspartners 2020-04-01). 

 
Förvaltningen fick ta del av ett preliminärt förslag ifrån konsortiets järnvägstekniska konsult, 
Per Corshammar, med en sträckning genom Kungälvs kommun under hösten 2020. 
 
Förvaltningen har därefter justerat förslaget utefter lokala förutsättningar och svarar då 
konsortiet: 

 Förvaltningen är överens om principen att en direkt anslutning till Göteborg via 
Hisingen förordas. Förvaltningen är även öppen för en anslutning via Surte (Ale 
kommun) om konsortiets projektering och kostnadsbedömning påvisar att det är en 
uppenbar fördel. 

 Förvaltningen föreslår principen att en tunnel utreds mellan Rödbo (Hisingen) och 
Rollsbomotet med station i närhet av Kungälvs resecentrum samt möjlighet att 
överbrygga barriäreffekterna som finns idag med E6:an.  

 Norr om Rollsbomotet följer sträckningen E6:an med enklare justeringar utefter 
befintligt kartunderlag. Vid projekteringsskedet behövs det göras mer detaljerade 
studier i sakfrågorna och justeringar med hänsyn till kostnad/restid och hindrande 
objekt. 

 
Förvaltningen bedömer att justerat förslag antas som svar till konsortiet; Kungälvs kommun 
står bakom principen av transportkorridor för järnväg längs med E6:an genom kommunen 
med tunnelstation under Kungälvs centrum i höjd med befintligt resecentrum samt 
överbryggande av barriäreffekter som finns idag med E6:an. 
 

Juridisk bedömning  

Projektet för Transportkorridor Skagerrak är idag i ett väldigt tidigt skedde. När korridoren 
genom Bohuslän är mer definierad och projekterad utifrån de behov som finns utifrån ett 
järnvägstekniskt perspektiv så kommer genomförbarheten mer att bedömas och vilka juridiska 
frågor som berörs. 

Bakgrund 

Sammarbetskommunerna har under en längre tid sett över möjligheten att koppla ihop  
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Göteborg och Oslo genom Bohuslän via järnväg. Det bildades ett konsortium mellan 
sammarbetskommunerna i frågan om en transportkorridor. Kungälvs kommun ansvarar då för 
delsträckan genom kommunen med en anslutning norr- och söderut. 
 
Det finns en avsiktsförklaring i ärendet som Kommunstyrelsen har valt att ställa sig bakom. 
 
Frågeställningen har då blivit i vald placering av transportkorridoren och stationslägen. 
Uddevalla kommun driver idag frågan och väljer att sträckningen görs genom Uddevalla 
centrum i tunnel med en underjordisk station. 
 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen fick ta del av ett preliminärt förslag ifrån konsortiets järnvägstekniska konsult, 
Per Corshammar, med en sträckning genom Kungälvs kommun under hösten 2020. 

Sträckningen har justerats utifrån lokala förutsättningar samt utifrån våra befintliga 
kartunderlag genom kommunen (se bild nedan). Förvaltningen är överens om principen att en 
direkt anslutning till Göteborg via Hisingen förordas. Det finns idag en bankorridor enligt 
Göteborgs översiktsplan för den sträckningen. Förvaltningen är även öppen för en anslutning 
via Surte (Ale kommun) om konsortiets projektering och kostnadsbedömning påvisar att det är 
en uppenbar fördel. 

I samtal med järnvägskonsulten så är det tekniskt genomförbart med en tunnel och station 
under Kungälvs centrum i närheten av befintligt resecentrum. Förvaltningen diskuterade 
frågan om spåret och stationen ska gå i markplan men ser att detta kan göra för stora ingrepp i 
befintlig statsmiljö och kan skapa barriäreffekter. Förvaltningen föreslår då principen att en 
tunnel utreds mellan Rödbo (Hisingen) och Rollsbomotet med station i närhet av Kungälvs 
resecentrum samt möjlighet att överbrygga barriäreffekterna som finns idag med E6:an. 
Kungälv kommuns Översiktsplan 2010 påvisar även ett utredningsområde för järnväg, s.33, 
för sträckningen. 

Norr om Rollsbomotet följer sträckningen E6:an med enklare justeringar utefter befintligt 
kartunderlag. Vid projekteringsskedet behövs det göras mer detaljerade studier i sakfrågorna 
och justeringar med hänsyn till kostnad/restid och hindrande objekt. 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
Transportkorridoren möjliggör och förbättrar möjligheten för kommunens tillväxtarbete med 
hänsyn till ökade resmöjligheter för boende, arbetande samt näringsliv. 
 
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. 
Skagerrakbanan kommer att möjliggöra för fler invånare och företag mellan Göteborg och 
Oslo (inkl. Kungälvs kommun) att minska sina utsläpp och göra en positiv skillnad för 
klimatet. 
 
8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de 
som står längst från arbetsmarknaden 
Större arbetsmarknadsområde genom Transportkorridor Skagerrak kan ge ökade möjligheter 
till arbete för alla i Kungälvs kommun då det blir enklare att resa inom Bohuslän och vidare. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

 Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Skagerrakbanan kommer att ge utökade möjligheter för invånare att resa hållbart inom en 
utökad arbetsmarknadsregion. Därigenom får individen större möjligheter att finna en 
arbetsplats och därigenom möjligheten till hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 
 
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation 
En järnvägsbana ökar färdsätten att resa mellan alla destinationer längs med sträckningen 
vilket minskar beroendet av bil- och flygtransporter. En hållbar tillväxt av näringslivet kan 
även ske i närheten av stationsområdena. 
 
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och  
hållbara. 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, 
offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning som i sin tur kräver ny 
teknik. Transportkorridor Skagerrak möter och möjliggör mer av dessa goda förutsättningar. 
 
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras  
konsekvenser. 
Utifrån ett klimatpåverkansperspektiv så påvisar konsortiet att projektet kommer att ha en 
positiv påverkan på klimatet jämfört med dagens utveckling. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Utifrån Trafikplan, 2017, resultatmål att öka antalet resor med kollektivtrafiken till 40% fram 
till 2030. Möjligheten till spårbunden trafik inom Bohuslän och till Göteborg/Oslo bör ge en 
ökad andel kollektivtrafikresor. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Primärt berörs invånare i Kungälvs i närheten av stationsläget. Näringsliv och privatpersoner 
kan påverkas utmed järnvägsspåret. Förvaltningen ser inga större effekter på specifika grupper 
som påverkas utan att tåget är tillgängligt för alla. Utifrån ett barnperspektiv så ger 
transportkorridoren positiva effekter utifrån klimatperspektivet. 
 

Ekonomisk bedömning 

När kommunstyrelsen ger klartecken för transportkorridoren genom Kungälvs kommun så 
kommer mer detaljerade projekteringsritningar tas fram samt en kostnadskalkyl. Kommunen 
får därefter ta ställning till de olika alternativen som ska gås vidare med samt så får konsortiet 
visa hur det ska finnanserias och kostnadsfördels mellan sammarbetskommunerna.   
 
Principen är dock att biljettintäkter ska bekosta investeringen över livslängden. 
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Förslag till beslut 

1. Justerat förslag antas som svar till konsortiet 
2. Kungälvs kommun står bakom principen av transportkorridor för järnväg längs 

med E6:an genom kommunen med tunnelstation under Kungälvs centrum i höjd 
med befintligt resecentrum samt överbryggande av barriäreffekter som finns idag 
med E6:an. 

 
 

 
Anders Holm Martin Hollertz 
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef teknik 
 
 
Expedieras till:   
Andreas 
Rutgersson/SoU 

 

För kännedom till: 
Mikael Svensson/SoU 
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