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SAMMANFATTNING 
 
Kinnekullebanan och dess trafik behöver utvecklas. De främsta motiven till detta är: 
 

 Kommunerna utefter Kinnekullebanan har ungefär samma 
befolkningsunderlag som Västra stambanan inom Skaraborg och bör därför 
ha en likvärdig trafikförsörjning till regioncentrat Göteborg och andra större 
destinationer (Stockholm, Örebro m fl). 

 

 Banans utveckling är viktig för regional utveckling och kommunal tillväxt. 
 

 Det finns ett betydande potentiellt trafikunderlag för pendling till arbete och 
utbildning 

 Investeringar i Kinnekullebanan är samhällsekonomiskt positiv och har 
regionförstorande effekter 

 

 Befolkningsunderlaget för Kinnekullebanans upptagningsområde är ca 133 
000 invånare ( jmf Västra stambanan genom Skaraborg ca 123 000 
invånare).  

 

 Banan är en del i ett interregionalt trafiksystem och kan tillföra kapacitet med 
bättre förbindelser även för andra områden t ex Trestad  

 

 Investeringar i Kinnekullebanan ger stora effekter i förhållande till insatsen. 
 

 Med elektrifiering kan banan bidra betydligt till att förbättra miljön och 
trafiksäkerheten.  

 

 Götenelänken bör ingå i ett fullt utbyggt trafiksystem. 
 
 
 

 

 



BAKGRUND 
 
Kommunerna utmed Kinnekullebanan, Laxå, Gullspång, Mariestad, Götene, 
Lidköping och Vara, samverkar för att utveckla banan. Denna samverkan har varit 
fokuserad på att tydliggöra vikten av att ha bra och attraktiva tågförbindelser som 
gagnar kommunal utveckling och tillväxt. 
 
Kommunerna har i en handlingsplan tydliggjort den vilja och ambition som 
kommunerna anser ska prioriteras för en konkurrenskraftig Kinnekullebana. 
Handlingsplanen, som gäller t o m 2005, innehåller ett antal punkter med konkreta 
delmål såsom direkta tåg till Göteborg, elektrifiering av banan m m.  
 
Ett delmål i handlingsplanen var att under 2002 starta trafik med direkttåg till 
Göteborg. Projektet lyckades få till stånd en sådan trafik med start i juni 2002. 
Trafiken, som är begränsad till lördagar, finansieras genom tillväxtavtalen. 
 
SYFTE 
 

Syfte med detta dokument är att tydliggöra kommunernas fortsatta ambitionsnivå och 
att vara ett bra underlag inför infrastrukturplaneringen och ge förslag på fortsatta 
insatser för att nå målen i handlingsplanen.  
 
MÅLBILD 
 
Målen för det fortsatta arbetet är uttryckt i handlingsplanen från oktober 2001. Det 
primära är att ena intressenterna, Västtrafik, Banverket, Kommunerna, Regionen, 
entreprenör m fl, att konkret verka för en positiv utvecklingsplan med sikte inställt på 
ett snabbt genomförande. Detta måste balanseras på ett sådant sätt att realismen 
inte äventyras samtidigt som konkreta resultat måste uppnås med tydliga etappmål 
enligt en fastställd tidsplan. Målbilden för projektet t o m 2005 innehåller följande 
punkter: 
 

 direkttåg till Göteborg 

 elektrifiering 

 spårupprustning 

 integrerat tågsystem 

 några turer till Stockholm 

 några turer till Köpenhamn 
 
STRATEGI 
 
För att förverkliga målbilden krävs konkreta arbetsinsatser. Projektets strategi för 
perioden t o m 2003 innehåller följande insatser: 
 
Upphandling: I nära samarbete med Västtrafik AB diskutera konsekvenserna för ny 
upphandling med fokus på kommunernas långsiktiga intresse för tillväxt och 
utveckling. 
 



Infrastrukturfrågor: Samordning avseende kommande infra-strukturplaner samt 
fördjupade diskussioner med Västtrafik AB, Banverk m fl kring fordon, elektrifiering 
och spårupp-rustning. 
 
Lördagstrafiken till Göteborg: Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 
lördagstrafiken till Göteborg samt diskussioner och förslag på hur trafiken kan 
finansieras efter halvårsskiftet 2003. 
 
Trestadsområdet: Diskussioner för gemensamma ställnings-tagande avseende 
direktförbindelser till Göteborg, Örebro och Stockholm med företrädare för 
kommunerna i trestads-regionen. 
 
Aktiviteter: Uppvaktning och diskussioner med företrädare på nationell och regional 
nivå angående satsningar på Kinnekullebanan samt ett seminarium om 
Kinnekullebanans betydelse för regional utveckling. Studiebesök av likartade projekt.  
 
I följande avsnitt redovisas ett antal viktiga områden / faktorer som är väsentliga för 
att skapa ett fullvärdigt kommunikationssystem med fokus på Kinnekullebanan. 
 
REGIONAL UTVECKLING 
 
Regional utveckling handlar både om ekonomisk tillväxt och välfärdens geografiska 
fördelning. Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) konstaterar i rapporten 
Infrastruktur och regional utveckling, att det finns en ömsesidig samverkan mellan 
tillväxt och välfärd.  ”För att kunna upprätthålla en social och ekonomisk välfärd krävs 
tillväxt. Samtidigt förbättrar en god social och ekonomisk välfärd förutsättningarna för 
en positiv ekonomisk utveckling i regionen.  En miljömässigt långsiktigt hållbar 
utveckling ingår som en grundförutsättning för en positiv regional utveckling.” 
 
Hur den regionala ekonomin utvecklas på lång sikt avgörs bl.a. av hur befintliga 
resurser och strukturer utnyttjas, graden av strukturomvandling, utbildningsnivån 
befolkningens storlek och sammansättning samt av tillgängligheten i transport-
systemet. Välfärd består bl.a. av delkomponenterna: inkomst-nivå och fördelning, 
sysselsättningsgrad, tillgänglighet till privat och offentlig service samt livsmiljö. 
Exempel på faktorer som bedöms innebära större livskvalitet kan vara närhet till 
vattnet, skogen, släkt och vänner eller helt enkelt hemkänsla. Även boendekostnader 
kan spela en avgörande roll.  
 
Regional utveckling förutsätter tillgänglighet, såväl till som från den aktuella regionen 
och naturligtvis inom regionen. Transportsystemets betydelse för regional utveckling 
handlar inte enbart om möjligheter till arbetspendling eller möjligheter att dagligen nå 
utbildning och service av olika slag. Ökad veckopendling, tillfälliga långa resor till en 
arbetsplats eller för rekreation ställer särskilda krav på tillgång till interregionala resor 
med t.ex. flyg eller snabbtåg. Den regionala utvecklingen beror även av i vilken mån 
olika åtgärder inom transportsystemet kan samordnas och kopplas till andra 
regionala utvecklingsinsatser, t.ex. lokalisering av bebyggelse, arbetsplatser och 
högre utbildning.  
 
I den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande (SOU 2000:87) framhålls 
betydelsen av ökad rörlighet och särskilt att de lokala arbetsmarknaderna kan vidgas 



och därmed skapa s.k. regionförstoring. Utgångspunkten är att förbättrade 
kommunikationer, t.ex. utbyggd regional tågtrafik, leder till ökningar av både den 
lokala arbetskraftens tillgång till arbetsplatser och företagens lokala tillgång till 
arbetskraft. Bra tågförbindelser förutsätts således bidra till regionförstoring genom att 
förkorta pendlingstiderna och öka tågresandet mellan orterna längs banan. Berörda 
orters utvecklings-möjligheter och attraktivitet ökar genom att fler människor kan 
antas flytta till orter där det finns möjligheter att välja mellan fler arbeten inom rimlig 
restid och där förutsättningarna att bo kvar är goda för dem som byter arbete. Ett 
attraktivt boende kan t.ex. motivera längre resväg till arbetet. Med goda tåg-
förbindelser behöver inte detta betyda längre restid än lokala resor i den större 
staden. Regionförstoring genom satsning på regional tågtrafik är också en satsning 
på miljövänlig teknik och kollektivtrafik. Satsningar som är viktiga för att kunna nå en 
långsiktig hållbar utveckling. 
 
Erfarenheter från Svealandsbanan och Kustpilen i Blekinge/Skåne visar att satsning 
på regional tågtrafik med sänkta restider och bra komfort kan ge ökat resande och 
särskilt fler arbetsresor mellan orter längs banan. Enligt SIKA blir effekterna av 
tågsatsningar på regionalt resande särskilt tydliga om restiden för hela resan, dvs. 
inklusive anslutnings-resor till och från stationen, kommer ner till tider som blir 
intressanta för arbetspendlare, dvs. kortare än en timme.  
 
SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER 
 
Tre perspektiv kan urskiljas i resonemangen om de samhällsekonomiska effekterna 
av en standardhöjning och satsning på Kinnekullebanan.  
 
Staten genomför via Banverket investering i banan. Som underlag för 
infrastrukturbeslut görs en samhällsekonomisk kalkyl, dels med syftet att säkra att det 
är en korrekt investering, dvs att den ger ett samhälls ekonomiskt överskott, dels för 
att jämföra denna investering med andra järnvägs-investeringar. Då det finns 
begränsad tillgång på investerings-medel, genomför staten i princip de lönsammaste 
först, dvs de som ökar välfärden mest. 
 
Västra Götalandsregionen är berörd dels i rollen som ansvarig för utvecklingen av 
regionen ur olika aspekter, dels specifikt utvecklingen av infrastrukturen i regionen, 
dels som en av flera huvudmän för Västtrafik. Regionen vill värdera den 
samhällsekonomiska effekten av investeringen, men också komplettera med en 
bedömning av effekterna av sk regionförstoring, dvs effekter av ökad rörlighet och 
vidgad arbetsmarknad. Regionen vill också ha ett kontroll över sin direkta ekonomi, 
dvs skatteuttag, kostnader för täckning av underskott i Västtrafik AB, mm. 
 
Slutligen har de berörda kommunerna behov av att på motsvarande sätt som 
regionen, kunna bedöma de kommunalekonomiska effekterna av en regionförstoring. 
Ex kan kommuninvånare istället för att flytta, arbetspendla en längre sträcka och 
fortfarande bo och betala skatt i hemkommunen. En regionförstoring, en bättre 
fungerande arbetsmarknad leder till lägre arbetslöshet, ökade skatteintäkter och 
mindre sociala kostnader för en kommun. 

 
Idag finns det en etablerad modell för hur den samhälls-ekonomiska effekten av en 
investering i järnvägar ska kalkyleras och jämföras. Någon motsvarande modell för 



hur effekterna av sk regionförstoring beräknas finns inte varken på regionnivå eller på 
kommunalekonomisk nivå. 
 



SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTERNA AV KINNEKULLEBANAN 
 
Utredningsalternativet innebär jämfört med dagsläget; 
 

 Två dagliga direkttåg Laxå - Mariestad – Lidköping – Göteborg, ToR 

 Elektrifiering av banan Gårdsjö - Mariestad – Lidköping – Håkantorp 

 Förbättring av spårläge Gårdsjö - Mariestad – Lidköping – Håkantorp. 

 Automatisk tågstopp på sträckan Gårdsjö - Mariestad – Lidköping – Håkantorp. 

 Fjärrblockering på sträckan Gårdsjö - Mariestad – Lidköping – Håkantorp - 
Herrljunga. 

 
Investeringen i elektrifiering, förbättring av spårläge, automatisk tågstopp och 
fjärrblockering beräknas för sträckan på 120 km, uppgå till ca 750 Mkr. Kalkylmässigt 
redovisas kostnaden som en tidigareläggning av reinvesteringen, jmf med planerat år 
2015. Dessa åtgärder ökar den tillåten hastighet resp minskar förseningar pga 
banan. Restiden till Göteborg bedöms då i genomsnitt kunna minska med ca 30 min, 
med ca 500 nya tågresenärer som följd till år 2010. 
 
 
 
 
 



Samhällsekonomisk kalkyl – uppskattning utifrån principer och data i BVH 
706.00: 
 
Bana 
Investeringar i banan, årlig kapitalkostnad ca - 29 Mkr 
Årligt infrastrukturslitage   ca - 0,2 Mkr 
Summa bankostnad   ca - 29,2 Mkr 
 
Trafikföretag 
Intäkter från ökad trafik, schablon enl BVH ca + 16  Mkr 
Ökad trafikkostnad för trafikökningen  ca  - 21 Mkr 
Summa trafik   ca -    5 Mkr 
 
Resenärer 
Restidsbesparingar (effekter av byten ej medräknad) 

ca +13,6 Mkr 
Miljöeffekter - bilresor görs med tåg  ca +  3,5 Mkr 
 
Summa samhällsekonomisk nytta   ca + 17,1Mkr 
 
 
 Uppskattad Nettonuvärdekvot:  ca + 0,41  

 
Detta innebär att investering är samhällsekonomiskt positiv. Alla pluseffekter har ej 
beräknats, ex vis har ej effekter av minskad bytestid, mindre förseningar kalkylerats. 
Idag arbetspendlar och högskolependlar ca 760 personer till Göteborg. Kalkylen 
innebär att detta antal skulle öka med ca 400 st till år 2010.  



MILJÖEFFEKTER AV KINNEKULLEBANAN 
 
En miljöanalys med samma antaganden som i den samhälls-ekonomiska analysen 
har genomförts.  
 
Miljöanalysen innefattar följande antaganden: 
 

 Ytterligare 400 personer kommer att i framtiden utnyttja Kinnekullebanan för 
arbets- eller högskolependling i stället för personbil. 

 

 Kinnekullebanan elektrifieras och de nuvarande dieselmotorvagnarna ersätts av 
eldrivna pendeltåg. 

 

Minskade utsläpp av Kinnekullebanan
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Miljöanalysen visar att utsläppen skulle minska enligt : 
 

 Koldioxid (CO2) minskar med 5 200 ton/år. 
 

 Kolmonoxid (CO) minskar med 148 ton/år. 
 

 Kolväten (HC) minskar med 29 000 kg/år. 
 

 Kväveoxider (NOx) minskar med 20 000 kg/år. 
 

 Partiklar (PM) minskar med 567 kg/år. 
 

 Svaveldioxid (SO2) minskar med 121 kg/år. 
 
Koldioxidutsläppen är den största orsaken till de globala klimatförändringar som i 
dagligt tal kallas växthuseffekten. Sverige och Västra Götaland har som mål att 
minska de årliga utsläppen av klimatpåverkande gaser med 4% till 2010 från 1990. 
Detta medför ca 400 000 ton/år.  
 
Minskade utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider, partiklar och svaveldioxider 
är viktigt för att erhålla en frisk luft samt minska övergödning av våra markområden 
och vattendrag. Dessutom så är dessa utsläpp ett stort problem i tätbebyggda 
områden. 
 
En ytterligare positiv miljöeffekt som erhålls vid övergång till eldrivna tåg är minskade 
bullerproblem. Detta gäller framförallt när tåget står stilla vid station i t ex Göteborg. 
 



EKONOMISKA EFFEKTER FÖR REGIONEN 
 

Ur regionens perspektiv är en regionförstoring ett sätt att skapa en totalt sett mer 
effektivt fungerande region och ett sätt att undvika inomregionala skillnader, som kan 
kräva andra arbetsinsatser som inte är lika effektiva som ett bättre transportarbete. 
 
Det som för en enskild kommun är en positiv effekt kan för regionen bara innebära en 
omfördelning mellan kommuner. Regionen vill i första hand skapa dynamiska 
effekter, dvs förbättra hela regionens förmåga, vilka är svårare att beskriva och 
kalkylera på.  
 
Dessutom vill regionen att trafikdriften och eventuella investeringar i nytt 
vagnmaterial blir företagsekonomiskt, långsiktigt, lönsamt för Västtrafik AB, så att 
fördelningen av kostnader och ansvaret mellan regionen och kommunerna är stabilt 
eller stegvis förbättras. 

 
Enligt ”Projekt Kinnekullebanan 2002”, 2001-11-28, skulle direkttågen (med 
nuvarande spårläge och utan elektrifiering mm) kunna generera ca 8 Mkr i ökade 
intäkter och ca 9 Mkr i ökade driftkostnader, räknat med ca exklusive kapital-
kostnaderna för fordon. I kalkylen ovan ingår alla trafikkostnader enligt Banverkets 
beräkningshandledning. 
 



KOMMUNALEKONOMISKA EFFEKTER AV KINNEKULLEBANAN 
 
Vad innebär regionförstoring i form av ett förbättrat transportsystem, för de berörda 
kommunerna? Jo, främst genom att medborgare och företag får ökad tillgång till 
arbetsplatser och service, dvs arbetsmarknaden blir effektivare. 
 
Om 2/3 av resandet (+500) med de nya direkttågen till Göteborg betraktas som 
nytillkomna arbetsresande, innebär det att ca 330 personer fått möjlighet att byta till 
bättre jobb eller få jobb och samtidigt kunna bo kvar i nuvarande kommun. Om de 
bytte jobb, så fick troligen någon annan deras fd jobb, osv i en lång kedja. I sista 
ändan fick någon idag arbetslös ett nytt jobb, eller produktiviteten och 
konkurrenskraften förbättrades hos företaget som inte tillsatte en efterträdare. 
 
Jämfört med nuläget så har individerna fått ökade inkomster, med effekten att 
kommunernas skatteunderlag och skatteintäkter ökar. Motsvarande resonemang kan 
göras för utbildningsresor, som kan innebära att en kommun enklare kan få 
högutbildad arbetskraft att stanna i hemkommunen, vilket också leder till högre 
skatteintäkter, fast med flera års förskjutning. 
 
Om vi antar att nettoeffekten blir att 330 personer kan lämna arbetslöshet, så skulle 
deras ökade inkomster minst kunna ökas med 20% (om de idag har full 
arbetslöshetsersättning), vilket skulle öka skattekraften med 48 kkr x 40 = 15,8 Mkr 
vilket med 32 kr i kommunal-skatt ger ca 5 mkr i ökade skatteintäkter för de olika 
hemkommunerna.  

 
Troligen är ökningen av skattekraften betydligt större (alla som ingår i kedjan kan 
antas få en löneförhöjning vid byte till nytt jobb) och några av de arbetslösa har 
dessutom kostat kommunen pengar i form av bistånd. Individerna skulle å andra 
sidan få göra avdrag för de längre resorna som regionförstoringen förväntas 
innebära.  

 
Eftersom arbetspendling normalt går från förorter och mindre städer och orter, in till 
Göteborg och de  
andra större städerna, skulle större delen av de ökade skatteintäkterna hamna i 
kommunerna längs med Kinnekullebanan. Statistik från arbetspendlingen år 2000 
pekar på att ca 75-85 % avser resor in till regioncentra från de berörda kommunerna. 

 
En av de största pluseffekterna av regionförstoring, är att individer kan bo kvar i sin 
nuvarande bostad och kommun, dvs ”samhället” behöver inte montera ned service i 
en kommun, för att investera och bygga upp ny service i en annan kommun. Med 
denna förutsättning så innebär de ökade skatteintäkterna ovan, att dessa kostnader 
för utökad kommunal service inte uppstår eller att denna omflyttningseffekt mildras. 
 



MARKNAD 
 
Den presumtiva markanden för Kinnekullebanan avseende tillkommande resenärer 
kan utläsas i aktuell statistik över pendlingsrörelser från kommunerna till viktiga 
målpunkter för arbete och utbildning. Merparten av all pendling sker med bil  
( ca 95%) och inte med kollektiva färdmedel. Kinnekullebanan kan bli ett 
konkurrenskraftigt alternativ till bilen och ta marknadsandelar om banan får möjlighet 
att utvecklas. 
 
Arbetspendling 2000 mellan kommuner  som har betydelse för 
Kinnekullebanan. 
( Källa: SCB ) 
 
                                                 Stockholm /269 
 
        Karlstad/32           Örebro /212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Trestad /427                        Borås /109 
 
 
                          Göteborg /485 
 
 
 
Högskolependling höstterminen 2000 mellan kommuner  som har betydelse för 
Kinnekullebanan. 
( Källa: SCB ) 
 
 
 
                                           Stockholm /5 
 
             Karlstad/72                         Örebro /111 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Trestad /166                        Borås /49 
 
 
 
                            Göteborg /237 
  
 
 
 
 
Det är orimligt att det ska ta nästan 4 timmar Stockholm Lidköping när det bara tar 2 
timmar Stockholm – Skövde trots att det är i stort sett samma avstånd och större 
delen av sträckan har samma infrastruktur d v s Västra Stambanan Stockholm – 
Gårdsjö.   
 
Hur obekväm frågan än är beror den långa restiden huvudsakligen på att tågen idag 
har alldeles för många uppehåll. Det enda sättet att få en konkurrenskraftig restid är 
att slopa ett antal uppehåll, främst mellan Lidköping och Mariestad. 
 
En annan faktor är att slopa bytestiden genom att köra direkttåg till viktiga 
destinationer. För att detta ska vara långsiktigt hållbart måste banan elektrifieras så 
att samma fordonsslag som trafikerar stambanan även kan trafikera 
Kinnekullebanan. 
 
För att utnyttja banans goda linjeföring är en spårupprustning mycket angelägen. 
Detta ger förutom högre hastighet även högre komfort för resenärerna och mindre 
slitage och underhållskostnad för såväl bana som fordon.   
 
Konkreta mål för restid på kort och lång sikt bör ställas upp. De kan t ex formuleras 
enligt följande: 
 
   Kort sikt Lång sikt 

 Mariestad – Göteborg 2 timmar 1:15 

 Lidköping – Stockholm 3 timmar 2 timmar 

 Mariestad – Örebro 1:15 1 timma 

 Lidköping – Trollhättan 1 timma 40 minuter 

 Lidköping – Borås 1:10 45 minuter 
När Kinnekullebanan blir en del av det nationella systemet måste integrationen göras 
så att logiska kopplingar skapas. På så sätt skapas goda förutsättningar för 
meningsfulla resmöjligheter vilket ger upphov till betydelsefulla transitflöden. Det är 
en viktig garant för en hög turtäthet och en kvalitativ tågprodukt med god service 
ombord. 
 
Nedan beskrivs några viktigare kopplingar från Kinnekullebanans 
upptagningsområde mot andra områden  
 



Koppling mot regioncentrat Göteborg 
 
Den etablerade direkttågstrafiken på lördagar visar på ett konkret sätt att det redan 
idag är fullt möjligt att skapa förhållandevis attraktiva förbindelser mellan norra 
Skaraborg och regionens största stad Göteborg.  
 
Från 2003 kommer trafiken att bli daglig. På sikt krävs dock betydligt högre turtäthet 
än vad som hittills planeras. 
 
Resvägen via Herrljunga är inom överskådlig tid den snabbaste. På sikt är det dock 
mycket intressant att komplettera dessa förbindelser med direkta tåg via Vänersborg 
och Trollhättan, dels för att nå dessa orter, dels för att nå samordningsvinster med 
den trafik som idag går Vänersborg – Göteborg. Även Grästorp skulle på detta sätt få 
direktförbindelse med Göteborg. 
 
Så länge sträckan Öxnered – Trollhättan är enkelspårig finns dock 
framkomlighetsproblem vilket tillsammans med måttlig hastighet och längre väg (123 
km Göteborg – Öxnered – Håkantorp jämfört med 107 km Göteborg – Herrljunga - 
Håkantorp) gör att restiden blir betydligt längre. Som komplement till de snabba 
förbindelserna kan det ändå vara intressant med trafik via Trollhättan för att öka 
turtätheten och bredda trafikunderlaget och därmed skapa bättre förutsättningar för 
direkttrafik till Stockholm.    
 
Koppling mot Trestad 
 
Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg är med sitt läge nära Lidköping intressanta 
målpunkter för bl a arbetspendling och dagliga resor för att nå högre utbildningar. 
Infrastrukturen medger dock inte att på ett rationellt sätt med samma tåg nå alla tre 
målpunkterna utan ett val måste ske. En möjlig lösning är att utöver ovan beskrivna 
trafik via Trollhättan till Göteborg köra tåg till Uddevalla. För att bredda 
trafikunderlaget för denna trafik kan en utsträckning via Munkedal till Lysekil, som 
idag saknar persontrafik på järnväg, vara intressant. 
 
En faktor som idag skulle förlänga restiden för en förbindelse från Mariestad och 
Lidköping mot Vänersborg är att tåget i så fall måste vända riktning i Håkantorp eller 
Vara. Denna procedur kan elimineras med det triangelspår vid Håkantorp som finns 
nämnt i de preliminära idéerna till banhållningsplan. Detta skulle förkorta sträckan 
Lidköping – Vänersborg med ca 1 km och minska restiden med uppskattnings vis 5 
minuter jämfört med att vända i Håkantorp. För att en sådan åtgärd ska bli effektiv 
bör dock Kinnekullebanan vara elektrifierad.    
 
 
 
 
 
Koppling mot Sjuhärad, Halland och Skåne/Kontinenten 
 
Regionens näst största stad Borås och dess omland Sjuhärad kommer på sikt att få 
ett allt större kontaktbehov med Skaraborg. Snabbare tågförbindelser skulle bidra till 
att knyta ihop den nya regionens delar och skapa en större samman-hängande 



arbetsmarknad. I Borås finns dessutom en högskola som med sitt läge 98 km från 
Lidköping blir tillgänglig för daglig pendling om rationella tågförbindelser skapas.  
 
En förbindelse via Borås skulle dessutom innebära 3 mil kortare väg till Varberg, 
Falkenberg, Halmstad, Skåne och Kontinenten jämfört med via Göteborg. 
Tillsammans med Sjuhärad skulle norra Skaraborg kunna utgöra ett betydande 
trafikunderlag för direkta tåg till Köpenhamn, vida överlägset t ex Kalmar som numera 
har direkta tåg till Köpenhamn varannan timma. Avståndet Kalmar - Malmö är 313 
km, Borås – Malmö i stort sett lika långt. 
 
Koppling mot Stockholm, Mälardalen och Bergslagen 
 
Genom Mälardalen finns numera tre parallella snabbtågslinjer, Hallsberg - Stockholm 
via Katrineholm, Eskilstuna respektive Västerås. Med en elektrifierad och upprustad 
Kinnekullebana skulle det vara intressant att integrera dagens befintliga trafik i 
Mälardalen med Västsverige. Idag finns sådan trafik via Skövde men på 
möjligheterna är begränsade att radikalt öka trafiken på Västra stambanan. Med en 
likvärdig restid skulle Kinnekullebanan vara ett värdefullt komplement. Särskilt 
Mariestad och Hova skulle vara betjänta av bättre kontakt med den närliggande 
arbetsmarknaden och högskoleutbudet i Mälardalen.  
 
Koppling mot Värmland 
 
Karlstad och norra Värmland har sedan länge en etablerad och relativt väl 
fungerande direkttågstrafik till Göteborg via Åmål och Trollhättan. Södra Värmland, 
Kristinehamn, Degerfors och Karlskoga, har dock inte motsvarande möjligheter idag 
men har visat intresse för att förbättra förbindelserna till Göteborg via Laxå. Här kan 
finnas intressanta förutsättningar för samarbete.  
 
INFRASTRUKTUR OCH INVESTERINGAR 
 
Kinnekullebanan är jämte Viskadalsbanan och delar av Älvsborgsbanan en av de få 
kvarvarande banorna i landet med betydande persontrafik som har skarvspår. 
Nästan alla andra banor, även sådana med enbart godstrafik, har under de senaste 
decennierna fått helsvetsat spår med betydande komforthöjning och viss 
hastighetshöjning som resultat.   
 
I Västsverige har arbetet med att genomföra denna som regel mycket lönsamma 
(främst p g a restidsvinster) och relativt kostnadseffektiva åtgärd (ca 5 MSEK/km att 
jämföra med 30-50 MSEK/km vid nybygge eller linjeomläggning) släpat efter. Det är 
av största vikt att denna spårupprustning prioriteras mycket högt i den kommande 
banhållningsplanen och genomförs betydligt tidigare än vad som aviserats i den 
preliminära planeringen. Enligt denna kan en färdig spårupprustning dröja ända till år 
2015! 
 
En om möjligt ännu mer effektiv investering är elektrifiering som bara kostar ca 1 
MSEK/km och ger radikalt förbättrade förutsättningar för trafikering och framförallt 
integrering i det nationella systemet. Det är av största vikt att en elektrifiering omfattar 
hela sträckan Håkantorp – Gårdsjö och inte delas upp i etapper vilket skulle splittra 
trafiken eller göra anläggningen outnyttjad tills den är helt färdigställd. 



 
På sikt är en ny sträckning, Götenelänken, söder om Kinnekulle via Götene tätort ett 
intressant alternativ till att rusta upp och räta kurvor på motsvarande sträcka norr om 
Kinnekulle som är nästan 5 km längre. Även om Götenelänken byggs kan det finnas 
skäl att behålla befintlig bana som skulle innebära ett rejält kapacitetstillskott t ex för 
framtida godståg men också för en eventuell utvecklad turisttrafik till resmål utefter 
sträckan. 
 
För att kunna åstadkomma rationella tidtabeller och säkerställa en god tågföring 
behöver signalsystemet kompletteras med fler mötesstationer och fjärrstyrning av 
dessa (FJB). För säkerheten bör ett system för automatisk tågkontroll (ATC) byggas 
ut i likhet med de flesta övriga linjer i Sverige. 
 
Med Kinnekullebanans integration i det nationella nätet får banan en starkare 
strukturerande effekt och det blir mer motiverat att skapa bra anslutningar till och från 
regionala busslinjer. Några sådana betydelsefulla anslutningar ( se även bifogad 
kartskiss) kan vara: 
 



 I Vara bör direkttågen Göteborg – Vara ha anslutning till buss Vara – Skara och v 
v. 

 I Lidköping (eller Källby) bör tågen ha anslutning till buss mot Götene (i väntan på 
Götenelänken). 

 I Mariestad bör direkttågen Mariestad – Stockholm ha anslutning från buss Skara 
– Götene – Mariestad 

 I Mariestad (eller Hova) bör direkttågen från Götreborg ha anslutning med buss 
mot Gullspång 

 I Laxå bör tågen från Göteborg och Lidköping ha anslutning med buss till 
Askersund 

 
 
 


