
Historia  
Kinnekullebanan är idag den enda del av Västergötlands stora smalspåriga 
järnvägsnät som ännu trafikeras av reguljär trafik - dock sedan länge breddad till 
normalspår. Två andra sträckor kvarstår som museibanor i smalspårigt skick - 
museijärnvägarna Anten-Gräfsnäs och Skara-Lundsbrunn. 

Sidolinjer till Västra stambanan 

När Västra stambanans linjesträckning skulle slås fast på 1850-talet var det många 
stora och små städer som ville vara med och slåss om det goda. De stora städerna 
drog ofta det kortaste strået eftersom en uttalad målsättning med 
stambanebyggandet var att främja utvecklingen i landets glest befolkade områden. 
Således hamnade inte den tidens betydande städer i Västergötland som Mariestad 
och Skara vid stambanan som fick en sydligare sträckning. Inledningsvis byggdes 
enskilda sidobanor från de förbigångna städerna till stambanan. Under 1874 invigdes 
både Mariestad-Moholms Järnväg (MMJ) och Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg 
(LSSJ). 

Lidköping-Håkantorps Järnväg 

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg (UWHJ) hade öppnats redan 1867 och 
erbjöd även den anslutning till Västra stambanan, bland annat för orter som 
Vänersborg och Vara. Tio år senare, 1877, öppnade den första järnvägen i området 
som hade mera av "tvärgående" karaktär (öst-västlig) i form av Lidköping-Håkantorps 
Järnväg. Liksom MMJ och LSSJ byggdes denna med spårvidden 891 mm - till 
skillnad från UWHJ som använde den udda spårvidden 1217 mm. Lidköping-
Håkantorp är således den äldsta delen av det som idag utgör Kinnekullebanan. 

Skara-Kinnekulle, Mariestad-Kinnekulle och Kinnekulle-Lidköping 

Järnvägsnätet utvidgades vidare med järnvägen Skara-Kinnekulle-Vänern (SKVJ) 
som öppnades för trafik 1887. Sträckan Gössäter-Vänern (nära Hällekis) trafikerades 
i princip bara av godståg men i Gössäter skapades anslutning till Mariestad-
Kinnekulle Järnväg (MKJ) som öppnades mellan Mariestad och Gössäter i december 
1889. Banvallen Mariestad-Forshem kvarstår idag som en del av Kinnekullebanan. 
Sträckan Forshem-Lidköping stod klar i sin helhet först 1898. Denna järnväg gick 
under namnet Kinnekulle-Lidköpings Järnväg (KiLJ). Nu fanns en sammanhängande 
järnväg med spårvidden 891 mm på sträckan Mariestad-Lidköping-Håkantorp. 

Sammanslagningar till större järnvägsbolag 

Lidköpings stad köpte successivt in de flesta av järnvägarna kring Lidköping och de 
kom att samsas under begreppet Lidköpings Järnvägar (LJ). Förutom de nämnda 
banorna från Lidköping till Håkantorp och Kinnekulle-Lidköpings Järnväg kom 
ytterligare två att ingå i LJ: Den 27 kilometer långa Lidköping-Kållands Järnväg som 
gick till Tun väster om Lidköping (den överlevde bara dryga trettio år från 1908 till 
1939) samt den blott 9 kilometer långa Södra Kinnekulle Järnväg från Källby till 
Kinnekleva som blev ännu mer kortlivad (1924-1953). 
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Den riktigt stora aktören på Västergötlands smalspår blev emellertid Västergötland-
Göteborgs Järnvägar (VGJ) som öppnade sin huvudlinje från Skara till Göteborg den 
1 januari 1900 (se vidare Anten-Gräfsnäs). Bolaget växte sedan kraftigt genom att 
förvärva åtskilliga av de äldre smalspårsbanorna i Västergötland. I det här 
sammanhanget kan nämnas inköpet av Skara-Kinnekulle-Vänern år 1903 samt 
Mariestad-Kinnekulle år 1908. 

Den nordligaste delen tillkommer 

Ursprungligen var tanken att VGJ skulle fortsätta mot nordost från Skara via 
Timmersdala till Mariestad och sedan vidare till Gullspång. Av olika skäl blev det 
aldrig så. En järnväg byggdes visserligen mellan Skara och Timmersdala men den 
blev föga framgångsrik (se vidare Skara-Lundsbrunn). Istället beslöt man att rusta 
upp de befintliga banorna mellan Skara och Mariestad och bygga en anslutande linje 
från Gårdsjö på Västra stambanan till Mariestad. År 1910 var hela banan Gårdsjö-
Mariestad-Skara-Göteborg (222 km) färdig. Nu kunde man åka direkttåg på 
Västgötabanans smalspår hela vägen från Mariestad till Göteborg. Vissa tåg fick  
t o m restaurangvagn. 

Sidobanan till Gullspång 

Även till Gullspång kom VGJ, dock i form av en bibana från Torved mellan Gårdsjö 
och Mariestad. Den var ursprungligen tänkt som en början på VGJ:s planer på en 
egen förbindelse till västra Bergslagen men nådde bara till Gullspång där banan 
anslöt till bannätet tillhörande Nora Bergslags Järnväg. Linjen öppnades för trafik 
1917 men persontrafiken försvann redan 1945. Godstrafiken på sträckan Torved-
Skagersvik lades ned 1961 och resterande bit 1983. Däremellan (mellan 1963 och 
65) hade dock hela banan breddats till normalspår. Värt att notera är således att 
sträckan Torved-Skagersvik aldrig utnyttjades för reguljär trafik efter breddningen - 
denna gjordes dock främst av militära skäl. 

Nedgångsperioden efter andra världskriget 

Den 1 juli 1948 tog staten över alla linjer som ingick i både VGJ och Lidköpings 
Järnvägar. Redan innan dess hade dock det stora bannätet krympt något, men från 
början av 50-talet blev förändringarna mera genomgripande. Banorna Lidköping-
Håkantorp och Forshem-Lidköping beslöt man sig för att bredda till normalspår på ett 
tidigt stadium, de kunde återöppnas för normalspårig trafik 1953 respektive 1954. 
Stora delar av smalspårsnätet lades istället ned under 60-talet. Sträckan Gårdsjö-
Mariestad räddades dock genom att breddas till normalspår 1961 - detsamma gäller 
Mariestad-Forshem år 1963. Detta år skapades således dagens normalspåriga 
Kinnekullebana. 

Framgång för Kinnekulletåget 

Liksom med de flesta andra mindre banor har det funnits nedläggningshot, men 
resandet har ökat på senare år. En offensiv gjordes i början av 90-talet med bland 
annat utökad trafik och upprustade och ommålade Y1-motorvagnar som fick 
namnet "Kinnekulletåget". Sedan juni 2002 kan man för första gången sedan 1961 
åka direkttåg mellan Mariestad och Göteborg, något som har gjort att resandet ökat 
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ytterligare. Som på andra banor med upphandlad trafik har persontågen körts av flera 
trafikföretag under årens lopp, i Kinnekullebanans fall av BK Tåg AB (2000-2003), 
Connex/Veolia Transport (2003-2009) och nu sedan sommaren 2009 av Arriva. 

Kinnekullebanans framtid – diskussionsunderlag 2004 

INLEDNING 

Vi har i framtidsdokumentet för Kinnekullebanan uttryckt en tydlig ambition och vilja i hur vi 

vill se banan utvecklas avseende trafik, banupprustning m.m. Ambitionsnivån kvarstår liksom 

fokus på ett genomförande i närtid (vår tidplan 2005). 
 

I framtidsdokumentet har vi bl. a. formulerat oss på följande sätt:  

 

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.  

 

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 

 

RESULTAT 

Vad har vi åstadkommit av det som vi formulerat i målbilden? Av ovanstående punkter har 

den första till viss del uppnåtts. Projektet med lördagstrafiken har utvecklats till direkttåg även 

på måndag - fredag med två dubbelturer per dag. 

 

Av de övrig punkterna har inget genomförts. I kommande tågplaner finns inga medel (bara 

byte av slipers 9 miljoner kronor) avsatta fram till 2015 för investeringar i Kinnekullebanan. 

För att dessa punkter ska kunna realiseras krävs en total upprustning av banan med medel som 

idag inte finns avsatta i någon plan. Detta är ett stort problem som måste lösas, men frågan är 

hur? 

 

AKTUELL SITUATION 



I samtal med Västtrafik och Banverk är min tolkning att situationen för Kinnekullebanans 

framtid inte är bar i den meningen att ingenting händer. På dagordningen finns arken  

investeringar i fordonssidan (som förmodligen är lättast att åstadkomma reslutat inom) eller 

funderingar kring baninvesteringar. En situation som är djupt beklaglig med tanke på vad som 

kommer att hända i närtid. Några exempel (hotbilder): 

 Fordon, inga tåg (typ Itino) finns i produktion, mycket osäkert om det överhuvudtaget 

kommer att ske någon nyproduktion. Daggens nyrenoverade Y-1:or ("Fiat-mopeder"), 

som har tekniska problem m .m, kommer att hålla ytterligare 4-5 är enligt Västtrafik. Vad 

händer sedan? Ingen vet.  

 Banstandarden är låg och består av skarvspår med en största tillåtna hastighet av 100 

km/h. Enligt Västtrafik är standarden så låg att man överväger att sänka hasigheten 

ytterligare för att klara säkerheten. 

 Investeringar i banan finns inte med i någon plan, ej heller i den tidigarelagda 

investeringarna i Västsverige via upplåningen som regeringen nyss beslutat om. Det enda 

som kommer att genomföras är en inventering för plankorsningsåtgärder som kommer att 

bli klar 2005. 

 

NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA 

 

Invånareantal utmed Kinnekullebanan 

 

                                                                     L          6 300 

 

                                                             G       5 700 

                                                   M        23 800 
 

                                   G       12 900               = 101 300 
 

                                L        37 100 
 

                                  V         15 500 
 

 

 

Antalet invånare som direkt berörs av Kinnekullebanan är ca 101 000 invånare. Indirekt 

upptagningsområde berör ytterligare 85 300 invånare (exklusive trestadsområdet). 

Tillsammans ca 186 000 invånare.  

 

Pendlingsrörelser från kommuner utmed banan till Göteborg och Örebro 

 

Göteborg  Örebro 

 

Arbetspendling 485  212 

 

Högskolependling 237  111 

 

Summa pendling 722  323 

 

 



 

 

I framtidsdokumentet har de samhällsekonomiska effekterna beräknats. Nettovärdeskvoten 

beräknad på önskvärda investeringar (hela banan) blev +0,4. De kommunalekonomiska 

effekterna relaterat till begreppet regionförstoring gav ett snittvärda kring 5 miljoner kronor i 

ökade skatteintäkter per kommun.   

 

BANVERKETS KOSTNADSBERÄKNINGAR 

Banverket har tagit fram kostnaderna för olika typer av investeringar i banan. Utgångspunkten 

är elektrifiering och banupprustning till största tillåtna hastighet av 160 km/h. Vad som krävs 

för att höja hastigheten är ett skarvfritt spår på en banbädd av makadam. 

 

Faktiska kostade: 

 Spårbyte koster 5000 kr/m 

 Nya spår med markinlösen m. m. 8000 - 10 000 kr/m 

 Elektrifiering kostar mellan 1500 - 2000 kr/m 

 Konventionell fjärrstyrning kostar ca 300 miljoner kronor 

 

Kostnader för olika alternativ (utan inbördes rangordning) 

 

Håkantorp- Lidköping  - Mariestad - Gårdsjö (120 km):  

spåupprustning    600 miljoner kronor 

elektrifiering    240 miljoner kronor 

fjärrstyrning    300 miljoner kronor 

 

Summa    1 140 miljoner kronor 

 

Alternativ 

 

Triangelspår vid Håkantorp 1 km (totalkostnad) 38 miljoner kronor 

Götenelänken 27 km   540 miljoner kronor 

   

STRATEGI 

För att förverkliga målbilden har vi i framtidsdokumentet formulerat ett antal konkreta 

arbetsinsatser för perioden t o m 2003 med följande innehåll:: 

 

1. Upphandling: I nära samarbete med Västtrafik AB diskutera konsekvenserna för ny 

upphandling med fokus på kommunernas långsiktiga intresse för tillväxt och utveckling. 

 

2. Infrastrukturfrågor: Samordning avseende kommande infrastrukturplaner samt 

fördjupade diskussioner med Västtrafik AB, Banverket m fl kring fordon, elektrifiering och 

spårupprustning. 

 

3. Lördagstrafiken till Göteborg: Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 

lördagstrafiken till Göteborg samt diskussioner och förslag på hur trafiken kan 

finansieras efter halvårsskiftet 2003. 

 

4. Trestadsområdet: Diskussioner för gemensamma ställningstagande avseende 

direktförbindelser till Göteborg, Örebro och Stockholm med företrädare för kommunerna 

i trestadsregionen. 



5. 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.  

 

Av dessa ha vi genomfört punkterna 1 och 3 och till viss del punkt 2. Övriga punkter är inte 

genomförda och kvarstår att åtgärda. 

 

Mot bakgrund av ovanstående strategiska punkter och andra faktiska uppgifter 

(investeringskostnader m. m) bör strategin omarbetas i vissa delar. Det är nog viktigt att 

förena det strategiska arbetet med en grundsyn kring investeringsproblematiken. Den primära 

mottagaren av våra argument är beslutsfattare på politiker- tjänstemannanivå och då primärt 

på den regionala och nationella arenan.  

 

Beträffande investeringarna i banan kan angreppssättet vara av tre slag: 

 

1. Optimal nivå , vilket inkluderar triangelspår vid Håkantorp och Götenelänken. 

2. Realistisk nivå, vilket innebär fullständig upprustning av sträckan Håkantrop - Gårdsjö 

3. Delnivåer, vilket innebär olika etappindelningar enligt följande: 

 Etapp 1: spårupprustning hela banan   600 miljoner kronor 

 Etapp 2: elektrifiering hela banan   240 miljoner kronor 

 Etapp 3: fjärrstyrning hela banan   300 miljoner kronor 

 

Kommentar: I diskussionerna kring prioritering av etapper måste fordonsfrågan vara löst. 

Val och prioritering av fordon måste ske under 2004. Om vi väljer dieseldrivna fordon kan vi 

ta bort fokuseringen på att banans ska elektrifieras och därmed minska 

investeringskostnaderna med 240 miljoner kronor. Sannolikheten att i närtid erhålla nya 

fordon som inte är beroende av en elektrifierad bana är förmodligen större än tvärtom. Här 

krävs ett klart ställningstagande från vår sida relativt snart! 

 

ALTERNATIV 

Det finns naturligtvis andra alternativa investeringslösningar som kan innebära en "bättre" 

bana än den vi har idag och alternativa fordonslösningar över tiden. Några exempel: 

 

1) Triangelspår vid Håkantorp (1 km) 

 

Nytt spår    10 miljoner kronor 

Elektrifiering    5 miljoner kronor 

Fjärrkontroll    23 miljoner kronor 

 

Summa   38 miljoner kronor  
(Banverkets totalkostnad) 

 

Kommentar: Den totala investeringskostnaden för denna typ av åtgärd är överlägset alla 

andra avseende nivån, både totalt och i de olika delarna. Argumenteringen kring själva 

summan kan inte vara så svår att förankra i närtid ("felräkningspengar"). Det bärande 

strategiska skälet till en investering i ett triangelspå är på kort sikt en vidgad markand för 

Kinnekullebanan. På lång sikt att förlägna trafiken till Göteborg och komma i åtnjutande av 

befintlig trafik via trestadsområdet ( år 2010 kommer Nordlänken att vara fullt utbyggd). 

Däremot är det inte hållbart att argumentera för något som inte "passar in" i ett fullgott 



tågsystem. Ett av de viktigaste skälen med ett triangelspår är väl att knyta ihop 

trestadsregionen med Stockholm. Vilket inte skulle vara möjligt med denna begränsade insats.  

 

2) Upprusning av bandelen Håkantorp - Lidköping (27 km)  

Elektrifiering    54 miljoner kronor 

Spårbyte    135 miljoner kronor 

Fjärrstyrning    150 (50) miljoner kronor 

 

Summa    339 (269) miljoner kronor 

 

Kommentar: Det positiva är att de går att etappindela projektet och därmed komma ner i 

"acceptabla" investeringskostnader på etappnivå. Tidsvinsten på sträckan till Göteborg på 

denna bandel beräknas till ca 40% med en hasighet av 160 km/h. Nackdelen med att begränsa 

investeringen till denna bandel är att helheten går förlorad. Produktiviteten på bandelen 

kommer förmodligen att öka men på bekostnad av ett konkurrenskraftigt tågsystem som även 

sträcker sig norrut..  

 

3) Götenelänken (27 km) 

 

Nytt spår    270 miljoner kronor 

Elektrifiering    54 miljoner kronor 

Fjärrstyrning    150 miljoner kronor 

Övriga kostnader   66 miljoner konort 

 

Summa    540 miljoner kronor 

 

Kommentar: På ett övergripande plan är e investering i Götenelänken den optimal lösningen 

för Kinnekullebanan som helhet. Kinnekullebanan blir ca 9 km kortare med Götenelänken och 

restiden, med en fullt utbyggd Kinnekullebana, blir ca 10-15 minuter kortare. Flera fördelar 

finns i en sådan satsning som påvekrar tid, marknad., konkurrenskraftigt tågsystem på 

nationell nivå (även internationellt), central faktor för tillväxt m. m. I motsats till detta, som 

egentligen borde vara drivkraften för alla inblandade, är realismen. Naturligtvis kan 

Götenelänken vara en etappindelad investering för att på lång sikt nå helheten, men detta 

förefaller inte vara trovärdigt. Framför allt kommer det inte att lösa de akuta problem som 

Kinnekullebanan står inför de närmaste 5-10 åren.  

 

PROCESS 

För att bli någorlunda framgångsrik i vårt forsatta arbete måste vi aktivera oss på ett kraftfullt 

sätt. Vad som är väsentligt är att vi internt väljer en någorlunda realistisk utvecklingsstrategi. 

Strategin kan ha olika tidsperspektiv och som innefattar olika "investeringsambitioner" enligt 

följande exempel: 

 

A) Kort sikt 2004-2007 

 Nya fordon  

 Triangelspår 

 Elektrifiering hela banan 

 

 

 

 



B) Medellång sikt 2007-2015 

 

 Spårbyte hela banan 

 Fjärrstyrning hela banan 

 

C) Lång sikt 2015-2020 

 

 Götenelänken fullt utbyggd 

 

Vi har i framtidsdokumentet aviserat ett par aktivteter som nu i den uppkomna situationen bör 

aktualiseras ytterligare. De är: 

 

 Kommungemensam strategidiskussion där k-råd och k-direktörer medverkar 

 Uppvaktningar och diskussioner med företrädare på regional och nationell nivå 

 Seminarium/konferens kring Kinnekullebanan och framtiden 

 Studiebesök ("benchmarking") av likande projekt  

 Nytt dokument 

 

Lidköpings kommun den 3 februari 2004 

Per-Erik Ullberg 

  

 
 
  

  

  

 


