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SAMMANFATTNING

Syftet med detta examensarbete har varit att studera 
möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken mellan Bengtsfors 
kommun och Trestadsregionen (Vänersborg, Trollhättan och 
Uddevalla) så att den blir attraktivare för arbetspendling 
både på kort och längre sikt. Tanken är att examensarbetet 
skall utgöra en del av ett beslutsunderlag för den framtida 
kollektivtrafikutvecklingen då den utgör ett viktigt verktyg för 
att ge människor större möjligheter att bo kvar i Bengtsfors 
genom att erbjuda bättre förutsättningar att ta ett arbete på 
annan ort. 

Restiderna mellan Bengtsfors och Trestadsregionen är idag 
allt för långa för att vara attraktiva för arbetspendling. 
Bengtsfors kommun har de senaste tio åren genomgått 
omfattande förändringar i näringslivet, som inneburit att mer 
än 1200 arbetstillfällen försvunnit från ett fåtal stora 
tillverkningsindustrier. Det är därför angeläget att bromsa 
utflyttningen från kommunen. En halvering av restiderna 
skulle behövas för att Bengtsfors skall kunna utgöra en möjlig 
bostadsort för personer som idag bor och arbetar i 
Trestadsregionen men det krävs mycket kostsamma åtgärder 
för att kunna uppnå attraktiv restid.  

Under arbetets gång har befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik inventerats och analyserats och utredningar 
om framtida infrastruktursatsningar och 
kollektivtrafikstrategier har studerats i syfte att få en bild av 
potentialen för förbättringar. Statistik över befolkning, 
sysselsättning, arbetspendling och kollektivresande har 
samlats in och bearbetats och restider och turtäthet har 
kartlagts.
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Ett stort antal utredningar, rapporter, strategier och analyser 
har legat till grund för faktainsamlingen för att få en bild av 
nuläget och för att identifiera planerade och utredda 
infrastrukturprojekt som kan ha betydelse i bedömningen av 
framtida förbättringar i kollektivtrafiken. I arbetet med att ta 
fram kostnadsberäkningar för järnvägsupprustning och 
driften av regional buss- och tågtrafik har rapporter från 
trafikhuvudmän och järnvägskonsulter använts.
 
Resultatet visar på att det är möjligt att väsentligt korta ner 
restiderna med åtgärder som är planerade i en närtid. I 
relationen Bengtsfors – Trollhättan kan kombinationen buss 
och regionaltåg ge en tidsbesparing på 20 % jämfört med 
idag. I relationen Bengtsfors – Uddevalla är potentialen att 
korta ner restiden mindre (ca 10%) vilket beror på att det 
saknas järnväg mellan de båda orterna och att vägens 
beskaffenhet inte ger något större utrymme för 
restidsminskningar.

Det framstår som möjligt att uppnå attraktiv restid mellan 
Bengtsfors och Trollhättan då det idag finns 
järnvägsanslutning mellan de båda orterna. Åtgärderna som 
krävs är dock omfattande och innebär mycket höga 
investerings- och driftskostnader.

Ett hinder i utvecklingen att förbättra förutsättningarna för en 
ökad arbetspendling är att kapaciteten på järnvägsnätet på 
sikt väntas minska, främst på grund av ökad godstrafik vilket 
kan medföra att önskad turtäthet och restider inte kan 
uppnås. 

Eftersom studien kommer att vara vägledande inför 
eventuella projekt kommer den att lägga störst vikt vid 
faktainventering och analys. Befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik inventeras och analyseras och utredningar om 

framtida infrastruktursatsningar och kollektivtrafikstrategier 
har studerats i syfte att få en bild av potentialen för 
förbättringar. Statistik över befolkning, sysselsättning, 
arbetspendling och kollektivresande har samlats in och 
bearbetats och restider och turtäthet har kartlagts.

Kollektivtrafikens och transportnätets utveckling samt 
Dalslands och Bengtsfors utveckling beträffande befolkning, 
bebyggelse, arbetsmarknad och utbildning har inventerats. 
Allmänna begrepp och riktlinjer för planering av kollektivtrafik 
studeras och aktuella kollektivtrafikprojekt presenteras. I 
analysdelen avser jag att utarbeta alternativ till förbättringar 
i kollektivtrafiken samt beskriva dess för- och nackdelar och 
beskriva vilka aspekter som utgör förutsättningarna för en 
utvecklad kollektivtrafik. Detta innefattar att jämföra tågets 
för- och nackdelar med bussens. Verkliga projekt som liknar 
förutsättningarna för denna studie kommer att användas i 
analysskedet. 

Ett stort antal utredningar, rapporter, strategier och analyser 
har legat till grund för faktainsamlingen för att få en bild av 
nuläget och för att identifiera planerade och utredda 
infrastrukturprojekt som kan ha betydelse i bedömningen av 
framtida förbättringar i kollektivtrafiken. I arbetet med att ta 
fram kostnadsberäkningar för järnvägsupprustning och 
driften av regional buss- och tågtrafik har rapporter från 
trafikhuvudmän och järnvägskonsulter använts.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Bengtsfors kommun i Dalsland har i flera decennier haft en 
stadig befolkningsminskning det senaste decenniet till följd 
av att drygt 1200 arbetstillfällen i några få stora 
tillverkningsindustrier har försvunnit efter att produktionen 
lagts ner. Utflyttningen från kommunen och den kvarvarande 
åldrande befolkningen ökar trycket på den offentliga sektorn 
samtidigt som kommunen brottas med för stora kläder i form 
av teknisk infrastruktur, skolor och andra lokaler som 
dimensionerats för en större befolkning än dagens 
invånarantal.

De långa tidsmässiga avstånden till närmaste större städer, 
Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg (Trestadsregionen) ger 
en begränsad arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. 
Avsaknaden av regional tågtrafik och en låg 
hastighetsstandard på befintligt vägnät med långa avsnitt 
med hastighetsnedsättningar till 50 och 70 km/h gör att 
restiderna mellan Bengtsfors kommun och Trestadsregionen 
ligger på 80 – 90 minuter med bil och 95 – 115 minuter med 
buss. Vägnätets beskaffenhet med många partier med 
hastighetsnedsättningar till 70 och 50 km/h ger låga 
medelhastigheter som begränsar möjligheterna till snabb 
busstrafik.  

1.2 Syfte

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka 
möjligheterna att genom förbättrad kollektivtrafik ge 
möjligheter för invånarna i Bengtsfors kommun att 

arbetspendla till Trestadsregionen (Trollhättan, Uddevalla och 
Vänersborg) och på så vis stärka möjligheterna för invånarna 
att bo kvar när näringslivet omstruktureras och arbetsplatser 
försvinner från mindre orter. 

Examensarbetet skall ge svar på följande frågor:

• vilka möjligheter finns för att öka arbetspendlingen 
mellan Bengtsfors och Trestadsregionen?

• Hur ser möjligheterna ut för att att satsa på regional 
tågtrafik i Dalsland och vad skulle detta innebära för 
Bengtsfors kommun? 

Studien skall inte ses som någon rekommendation för eller 
emot de alternativ som presenteras utan som en del av ett 
beslutsunderlag för de aktörer som vill arbeta för förbättrad 
kollektivtrafik till och från Bengtsfors kommun eller Dalsland i 
sin helhet. 

1.3 Metod  

Examensarbetet har huvudsakligen utarbetats i tre delar: 
Inventering, analys och möjliga strategier. I 
kunskapsinventeringen har statistik om befolkning, 
utbildning, sysselsättning, trafikflöden och pendlingsflöden 
inhämtats. En nulägesbeskrivning över infrastruktur och 
kollektivtrafik har utarbetats där restider och turtäthet 
studerats särskilt noga. Utredningar om framtida 
infrastruktursatsningar och kollektivtrafikstrategier har 
studerats i syfte att få en bild av potentialen för förbättringar.
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I analysen har styrkor och svagheter samt positiva och 
negativa omvärldsfaktorer identifierats. Exempel på hur 
andra regioner arbetar med kollektivtrafik som verktyg för 
utveckling har tagits med.

Utifrån analysen har utformningsprinciper tagits fram som 
utgjort riktlinjer för alternativen. Tre huvudalternativ har 
identifierats och beskrivs utförligt. En stor del av detta arbete 
har varit att ta fram kostnadsberäkningar för 
järnvägsupprustning och driften av regional buss- och 
tågtrafik har en rapporter från trafikhuvudmän och 
järnvägskonsulter använts.

1.4 Avgränsning

Arbetet har avgränsats till att omfatta kopplingen mellan 
Bengtsfors kommun och Trestad. Stråkets koppling till övriga 
arbetsmarknadsregioner som Karlstadsregionen och norska 
Östfold behandlas inte närmre. Samhällsekonomiska kalkyler 
ligger bortom detta examensarbetes omfattning, däremot 
redovisas översiktliga kostnadsberäkningar. 

Figur 1.1: Stråkets avgränsning.
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2 DALSLAND OCH 
FYRBODALSREGIONEN

Kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla har 
sammanlagt mer än 100 000 invånare och brukar benämnas 
som Trestadsregionen. Ibland förekommer även begreppet 
Fyrstad där även Lysekil inräknas och används  i begreppet 
Fyrbodal (förkortning av Fyrstad, Bohuslän och Dalsland), ett 
av fyra delområden i Västra Götalands län. Trollhättan är den 
största staden i Fyrbodal och utgör, enligt Tillväxtverkets 
indelning, regioncentrum i en arbetsmarknadsregion som 
innefattar samma område som Fyrbodal med undantag från 
norra Dalsland och delar av norra Bohuslän. I den här 
rapporten används endast begreppet Trestad eftersom Lysekil 
ligger för långt bort för att vara aktuell som 
arbetspendlingsort för invånare i Nora Dalsland. 

Fyrbodal högskola och länssjukhus som är lokaliserade till 
Trollhättan med viss verksamhet även i Uddevalla. Även 
Vänersborg har offentliga anrättningar som är viktig för hela 
Fyrbodalsområdet såsom tingsrätt, delar av Västra Götalands 
regionförvaltning samt Vägverket region väst och delar av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunerna i Trestad har 
sammanlagt drygt 68 000 arbetsplatser (SCB kommunfakta 
2008). 

Fyrbodalsregionen omfattar både expansiva kommuner som 
vuxit tack vare attraktiva kustområden som lockar till sig 
köpstarka turister och fastighetsköpare men också, främst i 
Dalsland, kommuner av glesbygdskaraktär som har problem 
med minskande befolkning, minskade skatteintäkter och 
arbetstillfällen som försvinner. 

Figur 2.1: Dalslands läge i Västsverige.
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2.1 Dalsland

Dalsland är ett litet landskap med drygt 51 000 invånare 
(SCB 2007) beläget mellan Vänern och Norge som gränsar till 
Bohuslän, Värmland och Västergötland. Landskapet innefattar 
kommunerna Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda 
samt större delen av Vänersborgs kommun utom 
centralorten. Södra Dalsland består av Dalboslättens 
slättlandskap där jordbruket sätter sin prägel på landskapet. 
Den norra delen består av ett sjörikt sprickdalslandskap som 
domineras av skog. Bebyggelsen är till sin karaktär ganska 
småskalig med Åmål som största och enda stad med drygt 
9000 invånare i tätorten. Övriga tätorter understiger 4000 
invånare. De södra delarna av Dalsland har något högre 
befolkningstäthet och präglas av närheten till större städer 
medan de norra delarna kan beskrivas som landsbygd med 
glesbygdskaraktär varifrån avståndet till kvalificerad 
samhällsservice som sjukvård och högre utbildning är längre. 
Näringslivet domineras av tillverkningsindustri och offentlig 
sektor. I södra Dalsland är jordbruk och livsmedelsproduktion 
karaktäristiska näringsgrenar medan skogsbruket och 
sågverks- och massaindustrin är viktig för norra Dalsland 
(SCB Kommunfakta 2008).

Dalsland är ett populärt landskap att turista i och Dalslands 
kanal utgör en central del i besöksnäringen. Håveruds 
akvedukt som ligger utmed kanalen utgör landskapets 
största besöksmål medan andra större besöksmål är 
Högsbyns hällristningar, Baldersnäs herrgård med Dalslands 
Naturum samt Halmens Hus i Bengtsfors.

Dalsland tillhör Västra Götalands län och utgör ingen 
administrativ enhet. Däremot finns ett starkt samarbete 
mellan Dalslandskommunerna som senare har utökats till 
hela Fyrbodalsområdet (Fyrbodals kommunalförbund). 

Södra Dalsland präglas av närheten till Uddevalla, Vänersborg 
och Trollhättan vilket bidrar till att många arbetspendlar till 
dessa städer. Åmåls kommun har i sin tur en viss pendling till 
Karlstad. Bengtsfors och Dals Eds kommuner har ett mindre 
gynnsamt läge i förhållande till dessa 
arbetsmarknadsregioner. Därför utgör de en egen 
arbetsmarknadsregion. (Tillväxtverkets hemsida 2009-08-05)

Bild 2.1: Dalsland har många djupa och långsmala sjöar som 
omges av ett kuperat skogsladskap.
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3 BENGTSFORS KOMMUN

Bengtsfors kommun är beläget i nordvästra Dalsland och har 
knappt 10 000 invånare varav 3200 invånare bor i 
centralorten. (SCB Kommunfakta 2008). Kommunen ligger vid 
den fors som binder samman sjöarna Lelången och 
Bengtsbrohöljen. Området kring Bengtsfors industrialiserades 
tidigt med järnet och skogen som råvaror. Förbindelserna 
med omvärlden gick via sjösystemet, där Dalslands kanal var 
pulsådern innan järnvägen tog över. Samtliga tätorter i 
kommunen har en liknande historia. De ligger vid forsar som 
utgjorde lokaliseringspunkter för bruken (Bengtsfors 
kommuns hemsida 2009-09-24). 

Bengtsfors tätort hade under 1900-talet stora industrier som 
försörjde en stor del av befolkningen. 1897 grundade 
Elektroniska Aktiebolaget (EKA) en kloralkaliefabrik på orten 
som drevs fram till 1925. Fram till 1960-talet fanns en 
sulfitfabrik som vid nedläggningen, efter ett regionalpolitiskt 
beslut, ersattes av bilsätestillverkning för Volvo. Så 
småningom sålde Volvo sin bilsätesfabrik till det amerikanska 
bolaget Lear som vid slutet av 1990-talet beslutade att flytta 
verksamheten från Bengtsfors och några år senare lade 
mjukpapperstillverkaren Duni ner sin verksamhet i 
kommunen. Duni och Lears nedläggning i Bengtsfors gjorde 
att 1200 arbetstillfällen försvann vilket motsvarar 30% av det 
totala antalet arbetstillfällen i kommunen (Västra 
götalandsregionen 2007). Dessa arbetstillfällen har ersatts av 
mindre företag, fortfarande med inriktning mot tillverkning, 
efter ett framgångsrikt projekt som kommunen drog igång i 
samband med nedläggningen (Trädgårdh, 2002). 

3.1 Övriga tätorter 

Dals Långed har 1600 invånare och ligger i Bengtsfors 
kommun (SCB 2005). Orten har en lång tradition inom konst 
och hantverk. Här finns Stenebyskolan, en hantverksskola 
inom Göteborgs Universitet med drygt 200 studenter. 
Mjukpapperstillverkaren Rexcell är ortens största företag med 
75 anställda i Dals Långed. Servicen omfattar skola för klass 
0-6, bank, matbutik och ett mindre antal butiker inom 
detaljhandeln (Bengtsfors kommuns hemsida 2008-10-28). 

Billingsfors har knappt 1200 invånare (SCB 2005). Orten har 
en lång tradition som industriort och här ligger ett antal 
transportintensiva företag med verksamheter inom massa- 
och pappersproduktion som Munksjö paper med 300 
anställda samt ett sågverk med ca 50 anställda.

Skåpafors ligger vid Laxsjön, fem kilometer öster om 
Bengtsfors och har 300 invånare. Här ligger ytterligare ett av 
Rexcells pappersbruk med ca 300 anställda.

Bäckefors har 570 invånare (SCB 2005) ligger där väg 166 
och 172 korsar varandra. Ortens funktion som nod har 
bidragit till att en busstation nyligen anlagts och att ett 
eventuellt tågstopp diskuteras.
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Bild 3.1: Stenebyskolan i Dals Långed.

3.2 Arbetspendling 

Ett 100-tal kommuninvånare arbetspendlar till Trollhättan, 
Vänersborg och Uddevalla. Betydligt större pendlingsflöden är 
riktade mot grannkommunerna Dals Ed och Åmål som utgör 
de största med sammantaget över 300 arbetspendlare per 
dygn. Ungefär lika många pendlar från dessa kommuner till 
Bengtsfors. Sammantaget görs knappt 400 pendlingsresor i 
relationen Bengtsfors – Mellerud per dygn (Västra 
Götalandsregionen 2007).

Figur 3.1: Antal kommuninvånare som arbetspendlar till  
grannkommunerna och Trestadsregionen (Västra 
Götalandsregionen, 2007).
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Trots att Trollhättan/Vänersborg har ett större utbud av 
arbetsplatser väljer merparten av dem som bor i Bengtsfors 
kommun och arbetspendlar att arbeta i någon av 
grannkommunerna trots ett mer begränsat 
arbetsmarknadsutbud. Förklaringen ligger troligtvis i att 
dessa orter ligger inom 60 minuters pendlingsresa.

3.3 Utbildning

Närmsta högskola är Högskolan i Väst i Trollhättan med 
utbildningar inom pedagogik, teknik, informationsteknologi, 
humaniora och vård. Lite längre bort ligger Karlstads 
universitet med ett större utbud av utbildningar. Karlstad 
ligger ungefär två timmars kollektivresa från Bengtsfors.
 

3.4 Vägar 

Kommunen binds samman med Trestadsområdet via i 
huvudsak två länsvägar:  

• Länsväg 172: Arvika – Bengtsfors – Bäckefors – 
Uddevalla 

• Länsväg 166: Halden – Ed – Bäckefors – Mellerud med 
anslutning till E45: Karlstad – Mellerud – 
Vänersborg/Trollhättan – Göteborg 

Vägbredden varierar uppskattningsvis från 5,6 till 7 meter på 
större delen av vägarna och hastighetsbegränsningen är i 
regel 90 km/h men längre avsnitt med 
hastighetsnedsättningar på 70 km/h förekommer. På flera 
ställen går vägarna genom tätorter med 50 km/h som 
hastighetsbegränsning. Vägstandarden på den aktuella 
sträckan på E45 är i huvudsak 6-7 meter varav vissa etapper 
är upp till 12,5 meter. 

Övriga allmänna vägar används i viss mån för resor mellan 
Bengtsfors kommun och Trollhättan/Vänersborg. Dessa utgörs 
av:

• Väg 2216 Dals Långed – Dals Rostock vid länsväg 166

• Väg 2221 Nordkärr vid E45 – Håverud – Tisselskog

• Väg 2236 Tisselskog – Dals Långed  - Brohögen vid 
länsväg 172 

Bild 3.2: Brudfjällsvägen mellan Håverud och Tisselskog är 
inte lämplig för tung och snabb trafik. Parallellt löper DVVJ-
banan mellan Bengtsfors och Mellerud.
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Bild 3.3: Väg 172 mellan Bengtsfors och Bäckefors.

Väg 2216 eller 2221 utgör en genare väg för resor mot 
Trollhättan men vägstandarden ger inga tidsvinster. Väg 2216 
saknar delvis beläggning och väg 2221 påminner etappvis 
mer om en berg- och dalbana med vägbredder mindre än 
fem meter, lutningar på uppemot 21% som ofta avslutas med 
tvära kurvor. Varken väg 2216 eller 2221 är lämpliga för tung 
trafik. Därför förekommer ingen busstrafik på dessa vägar. 1

Utbyggnadsplaner finns för E45 som på sikt skall 
uppgraderas till mötesfri väg på hela sträckan Karlstad – 

1 Samtal med Lars Törnblad, Vägverket Region Väst  2008-10-21

Trollhättan, dock finns det ingen tidsplan för när sträckan 
Mellerud – Trollhättan skall byggas ut. Önskemål finns om 
utbyggnad av länsväg 172 men det finns inga planer på 
någon utbyggnad inom överskådlig tid. 

Figur 3.4: Det övergripande vägnätet i Dalsland.
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3.5 Järnvägar

Figur 3.3: Järnvägsnätet i Dalsland.

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)

Dal Västra Värmlands Järnväg löper genom större delen av 
kommunen och hade ursprungligen sträckningen Mellerud – 
Bengtsfors – Årjäng – Arvika. Idag är endast delen Bengtsfors 
– Mellerud. Sträckan Årjäng – Bengtsfors används för 
dressinuthyrning medan på sträckan Bengtsfors – Mellerud 
körs turisttåg under sommartid. Båda dessa verksamheter 
sköts av stiftelsen DVVJ som även utför vissa godstransporter 
på entreprenad (DVVJ hemsida 2008- 10- 28).  Rexcell och 
Södras sågverk i Billingsfors kör godstrafik på banan.
 
Banan är oelektrifierad, har skarvspår och tillåter en 
hastighet på 80 km/h på de rakare sträckorna medan de 
krokigare partierna tillåter en hastighet runt 60 km/h. 
Sträckan norr om Billingsfors har en mycket låg standard och 
förvaltas av stiftelsen DVVJ. Banan har många 
hastighetsreducerande faktorer som snäva kurvor och 
öppningsbara broar. Banverket ställer sig tveksamt till om 
banan är samhällsekonomiskt lönsam. I deras rapport 
Översyn av det lågtrafikerade Järnvägsnätets framtid (2008) 
pekas Dal- Västra Värmlands Järnväg ut som en bana med 
tveksamt samhällsekonomiskt motiverad trafik som måste 
utredas mer detaljerat. För att Banverket även i 
fortsättningen skall underhålla och på sikt utveckla banan 
kan det krävas att andra aktörer som har intressen av banans 
överlevnad är med och finansierar underhåll och 
investeringar. Banverket skall ta ställning till banans framtid 
under 2009. 

Bengtsfors har tidigare haft ytterligare en järnvägsanslutning 
via den smalspåriga och privatfinansierade Uddevalla – 
Lelångens järnväg. Järnvägen byggdes i början av 1900-talet 
och lades ner i början av 1960-talet. 
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Bild 3.4: Sommartid körs turisttrafik med veteranrälsbussar 
mellan Bengtsfors och Mellerud. 

Norgebanan

Norgebanan korsar kommunens sydligaste del vid Bäckefors. 
Banan trafikeras mestadels av godståg samt ett par 
persontåg mellan Oslo och Göteborg som dock inte gör 
uppehåll i kommunen. Ett tågstopp i Bäckefors har länge 
diskuterats och nyligen anlades en knutpunkt för busstrafiken 
intill det gamla stationsläget.

För att utgöra den enda järnvägsförbindelsen mellan 

Göteborg och Oslo, två storstadsregioner på vardera 800 000 
invånare, har banan en mycket låg standard där medparten 
utgörs av enkelspår. Banan har partier med kraftiga 
stigningar, snäva kurvor och långa avstånd mellan 
mötesstationerna, vilket ger låg kapacitet. 

Norgebanan har utretts i omgångar men det finns inga 
investeringsplaner inom överskådlig tid. Utredningen Ny 
jernbane Oslo – Göteborg (Jernbaneverket 2006) har tittat på 
vilka åtgärder som krävs för att på sikt halvera restiden 
mellan Oslo och Göteborg och förordar en successiv 
uppgradering av banan. Dessa åtgärder har betydelse för 
utvecklingen av den framtida tågtrafiken.

Bild 3.5: Norgebanan
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3.6 Kollektivtrafik

Det regionala busslinjenätet består sedan 2003 av 
trafikeringskonceptet Express Dalsland med två linjer:

• Linje 700: Ed – Bäckefors – Mellerud – Vänersborg – 
Trollhättan  

• Linje 730: Bengtsfors – Bäckefors – Färgelanda – 
Uddevalla 

De två busslinjerna knyts samman i Bäckefors och är 
samordnade för att underlätta för smidiga byten. Restiderna 
Bengtsfors – Uddevalla är ca 1 timme och 40 minuter medan 
restiderna Bengtsfors – Trollhättan är 1 timme och 55 
minuter. Bussar från Dals Långed matar till linje 730 vid 
Brohögen. 

Dalsland genomkorsas av tåglinjen Oslo – Göteborg med 
uppehåll i Ed och linjen Karlstad – Göteborg med uppehåll i 
Åmål och Mellerud. Tågen är i första hand utformade för 
fjärrtrafik på kommersiella grunder. Viss matning till 
stationsuppehållen förekommer med buss från Bengtsfors 
kommun som i dagsläget saknar tågförbindelser. 

Figur 3.4: Nuvarande Trafikupplägg i Relationen Bengtsfors – 
Trestad.
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3.6.1 Turtäthet

Figur 3.5: Nuvarande turtäthet med buss.

Busslinjenätet är det bästa turutbudet. Störst är turtätheten 
mellan Mellerud och Vänersborg. God turtäthet finns även 
mellan Dals Långed och Bengtsfors medan acceptabel 
turtäthet ur pendlingssynpunkt finns på sträckan Bengtsfors – 
Mellerud – Trollhättan samt mellan Bengtsfors – Uddevalla. 
Intervallet mellan turerna är oregelbundet och stum tidtabell 
(avgång på samma minuttal) förekommer inte. Som längst 
kan intervallet överstiga två timmar. 

Utbudet på tågförbindelser är begränsat i Dalsland beroende 
på trafikutövarnas krav på ekonomisk lönsamhet. Mellan Oslo 
och Göteborg sköter Norska Statsbaner trafiken med visst 
ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. 

Tågtrafikens låga turutbud erbjuder små möjligheter till 
arbetspendling även om restiderna kan betraktas som 
attraktiva. Helgtrafiken utgör i regel 50 – 67 % av 
vardagsutbudet.
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Figur 3.6: Nuvarande turtäthet med tåg.

3.6.2 Restider

För att restiderna skall bli attraktiva för pendling bör de inte 
överstiga en timme. Undersökningar visar att en timmes 
restid utgör smärtgränsen för många pendlare. Längre 
restider kan dock accepteras vilket erfarenheter från 
Gävleborgs län visar. Kartläggningen nedan visar att 
attraktiva restider inte uppnås i några relationer.

Restid med 
kollektivtrafik

Restid med bil

Uddevalla 100 min 77 min (medelfart 70 km/h) 

Vänersborg 102 min 88 min (medelfart 66 km/h)

Trollhättan 108 min* 102 min (medelfart 65 km/h)
*genomsnittlig restid Källa: resrobot.se

Tabell 3.1: Restider till städerna i Trestadsregionen.

3.6.3 Resandestatistik 

Resandet i stråket Bengtsfors – Bäckefors – Mellerud är 
förhållandevis lågt med 98-110 resor under ett medeldygn 
vilket är mindre än en femtedel av antalet resenärer på 
sträckan Bengtsfors – Åmål. Resandeströmmarna från 
Mellerud och söderut mot Vänersborg är betydligt mer 
omfattande med i snitt fler än 1000 resenärer per dygn. 
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Figur 3.7: Antalet resor med kollektivtrafiken över 
kommungräns per dag (Västtrafik 2007).

Figur 3.8: Antal bilresor över kommungräns per dag 
(Västtrafik 2007).
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3.6.4 Restidskvoter och marknadsandelar

Med restidskvot menas restiden med kollektivtrafik dividerat 
med restiden med bil. Värden över ett innebär att restiden är 
längre med kollektivtrafik än med bil och med värden under 1 
är kollektivtrafiken snabbare än bilen. Västtrafiks riktlinjer är 
att restidskvoten för regionbusslinjer inte bör överstiga 1.2 
(Västtrafik 2007). en bilresa som tar 50 minuter bör därmed 
ta max 60 minuter med buss. På sträckan Bengtsfors – 
Bäckefors – Mellerud är andelen kollektivresenärer endast 4 – 
6 % av det totala antalet resande. Andelen kollektivresenärer 
är betydligt bättre på sträckan Bengtsfors – Åmål där 
marknadsandelen ligger på 18 %. Detta kan bero på att 
vägstandarden och således restidskvoten med buss är bättre 
samt att avståndet är kortare. 

Figur 3.9: Restidskvoter
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Figur 3.10: Kollektivtrafikens marknadsandel.

3.6.5 Planerade projekt

Västtrafik planerar att utöka tågtrafiken mellan Karlstad och 
Göteborg från och med 2012 till minst sju dubbelturer och 
avgång varannan timme.2 2008 gjordes en utredning om 
möjligheten att införa regionaltåg mellan Trollhättan och 
Norska Halden med stopp bland annat i Bäckefors vilket 
skulle betyda bättre förbindelser till Östfolds- och 
Osloregionen. Västtrafik utreder en tänkbar turtäthet på 
mellan två till sju dubbelturer. 

Bild 3.6: Den nybyggda bussterminalen i Bäckefors ligger vid 
järnvägen där ett framtida tågstopp planeras.

2 Telefonsamtal med Mårten Ignell, Västtrafik affärsområde region 2008-11-20
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4 ANALYS

Styrkor

• Befintlig infrastruktur

• Goda boende- och 
rekreationsmiljöer

• Blomstrande 
småföretagande

• Ökande turism

Svagheter

• Ensidigt näringsliv

• Omodern infrastruktur

• Otillräcklig 
kollektivtrafik

• Dålig tillgänglighet för 
vissa orter

• Låg utbildningsnivå

Möjligheter

• Närhet till strategiskt 
viktig infrastruktur

• Politisk vilja att satsa 
på kollektivtrafiken

• Potential för ökat 
resande

• Förutsättningar för 
konkurrenskraftig 
kollektivtrafik 

Hot

• Minskande befolkning

• Geografiskt 
bekymmersamt läge

• Uteblivna investeringar

• Trafiksvaga områden 
misskrediteras

Tabell 4.1: SWOT -analys över Bengtsfors kommun. 

Bengtsfors situation har analyserats i en s.k. SWOT-analys. 
Metoden är ett sätt att analysera kommunens styrkor och 
svagheter medan möjligheter och hot beskriver hur 
omvärldsutvecklingen påverkar kommunens situation.
 
4.1 Styrkor

Befintlig infrastruktur

Det väl förgrenade järnvägsnätet och det befintliga vägnätet 
innebär en viktig tillgång för kommunen. DVVJ-banan 
möjliggör godstransporter, turistresor och abonnerade resor 
med tåg vilket får ses som en viktig del av den lokala 
turistnäringen och näringslivet. Norgebanan har, med 
kompletteringar av mötesstationer kapacitet för mer 
tågtrafik. Kommunens vägar klarar generellt sett större 
trafikflöden än dagens trafik. Befintliga försörjningssystem i 
form av bostäder, byggnader, VA-system, el samt 
transportinfrastruktur besitter stora värden och kan utnyttjas 
effektivare.

Goda boende- och rekreationsmiljöer

Medelpriset för en villa i Bengtsfors kommun ligger på drygt 
640 000 kronor. Detta är lägre nivåer än i större städer som 
Trollhättan och Uddevalla där snittpriset är 1,5 – 1,7
miljoner kronor (NAI Svefa 2009). Möjligheten att hitta ett 
naturskönt boende med närhet till sjö och skog är god. 
Närheten till Dalslands Kanal och dess sjösystem
erbjuder goda möjligheter till båtliv, fiske och paddling. 
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Besöksnäringen ökar och småföretagandet blomstrar

Turismen sysselsätter knappt 1 % av befolkningen i Dalsland 
men utgör en växande och allt mer betydelsefull bransch 
som främst är inriktad mot naturturism som fiske, paddling, 
vandring och camping och båtturism. Besöksnäringens goda 
egenskaper är framför allt att den genererar en 
arbetskraftsberoende tillväxt (Västsveriges turism hemsida 
2009 – 07- 23). 

Mycket talar för att Bengtsfors klarat sig genom krisen i 
samband med Lears nedläggning 1999. Alla jobb som gick 
förlorade vid nedläggningen har ersatts av nya 
verksamheter, fortfarande med slagsida mot 
tillverkningsindustrin, men framförallt har stora företag 
ersatts av flera små. Detta har åstadkommits utan riktade 
statliga insatser i någon större omfattning (Trädgårdh 2002). 

4.2 Svagheter

Ensidigt näringsliv

Nära hälften av antalet förvärvsarbetande i Bengtsfors 
kommun finns inom tillverkningsindustrin samt inom vård och 
omsorg. De branscher som blir allt mer centrala för svensk 
ekonomi, finansverksamheter och företagstjänster, 
sysselsätter en liten andel av antalet förvärvsarbetande 
dessa kommuner har jämfört med riksgenomsnittet (SCB 
kommunfakta 2008). Den industri som försvunnit från 
Bengtsfors och Dalsland är den som inte kräver kvalificerad 
arbetskraft och där råvaran finns någon annanstans. Dessa 
tillverkningsprocesser kan utföras billigare i låglöneländer 
(Trädgårdh, 2002). När det finns ett fåtal stora arbetsgivare 
inom ett fåtal näringsgrenar får det stora konsekvenser när 

dessa arbetsgivare avvecklar sin verksamhet. 

Figur 4.1: Näringslivssammansättning i Dalsland och riket år 
2007 (SCB Kommunfakta 2008).
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Gammal och omodern infrastruktur

Sverige får allt bättre kommunikationer. Satsningar på nya 
järnvägar och motorvägar har gjort det möjligt att bo i mindre 
orter och arbetspendla till större orter, framförallt i den 
storstadsnära landsbygden. Snabba kommunikationer är 
nyckeln till regionförstoring men infrastruktursatsningarna är 
ojämnt fördelade och Dalsland har i likhet med många andra 
landsbygdsregioner knappt fått ta del av några av dessa 
investeringar.

Bild 4.1: E45:an är smal och livligt trafikerad. Vägen 
genomkorsar flera tätorter med nedsatt hastighet till 50 
km/h.

Vägnätet är i stort sett av samma standard som på 1960-talet 
då det uppgraderades. De större länsvägarna 164, 166 och 
172 har huvudsakligen en vägbredd på 5 – 7 meter och 
tillåter hastigheter uppemot 90 km/h men med många 
sträckor där hastigheten är nedsatt till 50-70 km/h. E45 som 
utgör den viktigaste vägen i Dalsland har en skiftande 
vägbredd mellan 7 – 12 meter och en standard som för en 
europaväg förefaller låg. Medelhastigheten är särskilt låg 
söder om Mellerud där vägen är smal och löper genom ett 
antal tätorter. Utöver punktinsatser för att öka 
trafiksäkerheten har inga större investeringar gjorts på E45 
genom Dalsland sedan 1960-talet.3

Otillräcklig kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i stråket är idag otillräcklig på framförallt tre 
punkter:

• Restiderna i den befintliga busstrafiken är för långa.

• Anslutningarna mellan regionbussarna i stråket och 
anslutningen till befintlig tågtrafikfungerar 
otillfredsställande och innebär långa bytestider. Tågen 
och bussarna behöver integreras och planeras på 
samhällsekonomiska grunder så att trafiken som 
helhet både passar för regionala pendlingsresor och

           interregionala resor.

• En otillräcklig väginfrastruktur omöjliggör 
genomgående busstrafik i Dalslands kanalstråk.

3 Samtal med Lars Törnblad, Vägverket Region Väst  2008-10-21
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Försämrad tillgänglighet för vissa orter

Sedan tågtrafiken på DVVJ lades ner 1986 hamnade 
Bengtsfors sydöstra kommundel vid sidan av det 
övergripande linjenätet och trafikförsörjs idag med 
matarlinjer. Detta innebär försämrad tillgänglighet för Dals 
Långed, numer en högskoleort med utbildningar knutna till 
Göteborgs universitet som har ca 200 studerande 
(Stenebyskolans hemsida 2009-08-05). Dals Långed ligger 80 
kilometer från Trollhättan men det tar ca 100 minuter att resa 
kollektivt mellan de båda orterna och det krävs två byten. 

Låg utbildningsnivå

I Bengtsfors kommun är andelen med eftergymnasial 
utbildning nästan hälften så låg som riksgenomsnittet medan 
ungdomsarbetslösheten är mer än dubbelt så hög som 
riksgenomsnittet. Utvecklingen med allt fler 
högskoleutbildade har pågått länge men den har inte gällt 
landsbygdsbefolkningen i lika stor utsträckning. Låg 
tillgänglighet till högre utbildning kan vara en bidragande 
orsak. Benägenheten att påbörja högre utbildning beror på 
restiden till lärosätet och utbildningstradition. Personer med 
studieovan bakgrund är mindre benägna att flytta för att 
vidareutbilda sig men avstånden till de närmsta lärosätena är 
långa även om högskolorna har utlokaliserade verksamheter i 
viss utsträckning och erbjuder distansutbildningar (Infraplan 
2006).

Figur 4.2: Andelen invånare med eftergymnasial utbildning 
(blå stapel) och andelen arbetslöshet bland unga, 20 – 24 år 
(röd stapel) (SCB Kommunfakta 2008). 

4.3 Möjligheter

Närhet till strategiskt viktig infrastruktur

Bengtsfors kommun korsas av en järnväg av som är en del av 
det transeuropeiska järnvägsnätet (Norgebanan). På lite 
längre avstånd ligger Europaväg 45 och Vänernbanan som är 
en del av det nationella godsstråket och stomjärnvägsnätet. 
Behovet av god standard för dessa strategiskt viktiga 
transportlänkar är något som regionens politiker kan lyfta 
fram när pengar till infrastruktur skall fördelas. 
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 Dalsland saknar inte vägar och järnvägar i någon större 
omfattning. Den befintliga infrastrukturen behöver däremot 
rustas upp och förbättras vilket kostar betydligt mindre än att 
bygga nytt. Järnvägsnätet är ett resultat av ambitiösa 
satsningar från förra seklets början. Att satsa på befintlig 
kollektivtrafik i glesbygd innebär inga astronomiska 
investeringskostnader jämfört med att bygga bort trängseln i 
storstäderna som till viss del är en effekt av att folk flyttar dit 
från landsbygden.

Politisk vilja kring kollektivtrafiksatsningar

Resandet med kollektivtrafiken går stadigt uppåt enligt 
branschföreningen Svensk kollektivtrafik som samlar 
länstrafikbolag, samt buss- och tågoperatörer. Det gör att
branschen har ett stort självförtroende när det gäller 
förbättringsarbete.

Kollektivtrafikbranschen fick 2008 i uppdrag av regeringen 
att, inom projektet Koll framåt, utarbeta ett 
handlingsprogram för hur en kraftfull ökning av 
kollektivresandet skall kunna komma till stånd. Ett liknande 
projekt, K2020 som gett upphov till rapporten 
Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (2009) drivs av
Göteborgsregionens kommunförbund med stöd av Västtrafik, 
Banverket, Vägverket och Västra Götalandsregionen. 
Projektet syftar till att öka kollektivtrafikens
marknadsandel till 40 % fram till 2025 i Göteborgsområdet. 

Båda projekten har visat på att det är möjligt att kraftigt öka 
andelen kollektivresenärer men att det krävs att staten satsar 
på infrastrukturen. Lokala aktörer och beslutsfattare skulle 
kunna verka för ett liknande projekt för Fyrbodalsregionen 
eller initiera ett K2020 som gäller för hela Västra Götaland.

Ökat resande

Sannolikt påverkar de bristfälliga kommunikationerna att 
potentialen för arbetspendling till Trestad är större än den 
faktiska arbetspendlingen. Framförallt skulle Bengtsfors södra 
kommundel, Dals Långed med omnejd kunna integreras 
bättre med Mellerud, Trollhättan och Vänersborg om en 
direktlinje parallellt med Dalslands kanal hade funnits. Med 
kollektivtrafik i kanalstråket kan
resandet i relationen Bengtsfors – Trollhättan/Vänersborg öka. 

Förutsättningar för konkurrenskraftig kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är prismässigt attraktiv för dem som 
arbetspendlar längre sträckor på
70-100 km eftersom det är mycket kostsamt och dessutom 
mindre trafiksäkert att
arbetspendla långa sträckor med bil. Ett månadskort som 
gäller i Fyrbodalsområdet
kostar lika mycket som tio bilresor på 80 kilometer enligt 
beräkningar från Västtrafik (Västtrafiks hemsida 2008-10-19). 
Erfarenheter visar att det regionala kollektivresandet är störst 
i regioner som erbjuder bra järnvägsförbindelser och tät 
regionaltågtrafik men som saknar väl utbyggd 
väginfrastruktur. Regional tågtrafik på Norge/Vänernbanan 
skulle ge restidskvoter på 0,6 – 0,8 gentemot bilen. 
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4.4 Hot

Befolkningen Minskar

Figur 4.3: Befolkningsminskningen i Dalslandskommunerna 
mellan 1980 – 2007 (SCB 2007).

Signifikant för de Dalsländska kommunerna är att de unga i 
hög utsträckning flyttar ifrån Dalsland medan de äldre 
stannar kvar vilket bidrar till en hög medelålder. Allteftersom 
den äldre generationen går ur tiden minskar befolkningen 
eftersom få unga flyttar in. Denna negativa befolkningstrend 
har hållit i sig under flera decennier i de dalsländska 
kommunerna med några få undantag (SCB 2007). I 
Bengtsfors är nästan en fjärdedel av befolkningen 65 år eller 
äldre jämfört med riksgenomsnittet på 17 % medan endast 
21 % av kommuninvånarna är i åldern 25 - 44 år gamla 
jämfört med 27 % i Sverige (SCB kommunfakta 2008).

Geografiskt bekymmersamt läge

Figur 4.4: Bengtsfors ligger längre än 60 minuters restid från 
större arbetsmarknadsregioner vilket gör att 
arbetspendlingen till dessa regioner är begränsad.
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Bengtsfors är den kommun i Dalsland som tidsmässigt och 
geografiskt ligger längst bort från större arbetsmarknader. 
Fågelvägen är det lika långt till de närmaste större 
arbetsmarknaderna, Trestad i söder ,Karlstad i nordost och 
Östfold i väster. I väster utgör gränsen mot Norge och sjöarna 
barriärer för att fler skall kunna arbetspendla till Östfold. Det 
geografiska läget gör att Bengtsfors framförallt har svårt att 
locka till sig tjänsteföretag som har ett behov att finnas nära 
den verksamhet som utgör deras kunder. Företagen kan i sin 
tur uppleva problem med att locka till sig 
specialistkompetens.

Höga investeringskostnader kräver statsbidrag

Kollektivtrafikens kostnader i Västra Götaland täcks till hälften 
av regionen (Västtrafik 2004). För att pengar även i framtiden 
skall avsättas för att finansiera olönsam kollektivtrafik krävs 
en fortsatt politisk vilja och ekonomiska förutsättningar till att 
stödja denna trafik. I Västtrafiks målbild (2004) pekas ett 
antal tåglinjer ut som kan komma att läggas ner som en 
konsekvens av att statsbidragen till regionen blir mindre 
framtiden. Även om viljan att satsa på kollektivtrafik är stor 
ryms inte alla de infrastruktursatsningar, som behövs i 
Banverkets och Vägverkets framtidsplaner. Anslagen räcker 
inte till. 

Trafiksvaga områden prioriteras inte

Satsningarna inom ramen för såväl K2020-projektet som 
Västtrafiks Målbild är främst koncentrerade till 
Göteborgsregionen och trafikstarka stråk. En mycket liten del 
av åtgärderna berör kollektivtrafiken i trafiksvagare områden. 
Västtrafiks rapport Målbild 2010 och 2020 för storregional 
trafik pendeltågstrafik (2004) fokuserar på regionens 
kärnor, Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan/Uddevalla. 

Det som ligger utanför denna ”fyrkant” behandlas mindre 
ingående. Utredningen konstaterar att satsningar som är 
lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är de som 
berör befolkningsstarka regioner.

Trafiksvaga regioner är ofta regioner med 
befolkningsminskningar. Ofta framförs det att det inte är 
samhällsekonomiskt lönsamt att prioritera dessa regioner.
Befolkningen i dessa områden och potentiella inflyttare drar i 
sin tur slutsatsen att det
inte går att bo där eftersom bra kommunikationer blir allt 
viktigare i när lokala
arbetstillfällen försvinner. Följderna blir en åldrande 
befolkning och minskad service.

Uteblivna etableringar

Ett dåligt transportsystem gör att kommunen riskerar att gå 
miste om potentiella nyetableringar. Exempelvis är 
Stenebyskolan i Dals Långed en viktig tillgång för bygden och 
det finns en vision om att utveckla Dals Långed till ett kluster 
för konsthantverk och design. De bristfälliga förbindelserna 
till och från Dals Långed försvårar förverkligandet av dessa 
visioner. Billingsfors, med företag inom pappersindustrin och 
sågverk skulle med närheten till skogen som råvara kunna 
utvecklas till ett kluster för träindustri. Med en bibehållen och 
utvecklad järnvägsanslutning blir det lättare att locka till sig 
sådan verksamhet.
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4.5 Kollektivtrafik som verktyg för regional 
utveckling

De senaste 20 åren har det satsats mycket på regional 
kollektivtrafik. Satsningar på snabb tågtrafik har visat sig 
vara en viktig förutsättning för att kunna uppnå en 
regionförstoring. Under 1960- och 1970-talet minskade 
tågtrafiken av regional och lokal karaktär och mindre 
stationer drogs in. Med länstrafikreformen fick 
trafikhuvudmännen i respektive län ansvaret för att driva och 
utveckla den lokala och i viss mån den regionala tågtrafiken. 
Ett tidigt exempel var Pågatågstrafiken som lanserades av 
länstrafiken i dåvarande Malmöhus Län under 1980-talet. 
Pågatågen knyter samman mindre stationssamhällen med de 
större städerna i länet. Flera län runtom i Sverige började 
anamma pågatågskonceptet och allt fler mindre stationer har 
återöppnats (Rosander 2006).

Skåneexpresserna

Skånetrafiken har sedan förvaltningen bildades satsat på att 
utveckla kollektivtrafiken. För femton år sedan var Skåne 
uppdelat på två län med två olika trafikhuvudmän. 
Länsgränserna speglade inte resenärernas resebehov och 
gav upphov till två separata trafiksystem som samspelade 
dåligt. Därför satsades det på att ta fram ett tydligt system 
av olika linjer. Pågatågen är anpassade efter kortare 
pendlingsresor och stannar på många småorter medan 
Öresundstågen är anpassade för längre resor, inte sällan över 
länsgränsen och med färre stopp. 

Skåneexpressen är ett nät av regionbussar som trafikerar de 
delar av Skåne där tåglinjerna inte är lika väl utbyggda. 
Gemensamt för dem är att de främst trafikerar större orter i 

Skåne och enbart stannar vid större hållplatser. Eftersom 
resorna ofta är längre än vanliga pendlingsresor, är också 
bussarna extra bekväma och utrustade med toalett och 
luftkonditionering (Skånetrafikens hemsida 2009-10-25).

Express Dalsland

2003 lanserades Express Dalsland, en trafikeringsform som 
byggde på en sammanslagning av ett antal linjer till två linjer 
(Bengtsfors – Uddevalla och Ed – Trollhättan) med avgång 
varannan timme. De båda linjerna bildar ett X och möts i 
Bäckefors samtidigt för att underlätta byten. Restiden har 
kortats ner genom att bussarna inte kör in i alla tätorter utan 
istället håller sig till landsvägarna. På vissa sträckor stannar 
inte bussen på alla hållplatser. För att kompensera detta har 
matarlinjer satts in på vissa ställen. Förändringen gjordes 
med oförändrade anslag och resultatet blev ett enklare, 
snabbare och tydligare linjenät. Sedan Express Dalsland 
startade har resandet ökat med 30 % (Västtrafiks hemsida 
2008-10-19).

Bild 4.2: Express Dalsland.
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X – tåget Gävle – Bollnäs – Ljusdal

Gävleborgs länstrafik har sedan 1983 bedrivit regional 
tågtrafik på sträckan Ljusdal - Gävle. X – tåget som fått sitt 
namn av Gävleborgs länsbokstav betjänar fyra större
och åtta mindre orter varav fler saknade tågförbindelse 
sedan SJ lagt ner sin lokaltrafik på 1960-talet. 1990 hade 
X-tåget 165 000 passagerare. 2005 var antalet passagerare
nästan uppe i 800 000 passagerare vilket innebär att 
resandet nästan har femfaldigats under femton år! 

Enligt rapporten Kollektivtrafikens betydelse för Regional 
utveckling (2003) beror framgången med X-tåget dels på att 
det kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga restider jämfört 
med buss och bil och att restiden kan utnyttjas till arbete och 
studier. Det har också enligt rapporten framkommit att 60 % 
av alla resor görs frekvent av resenärer med rabattkort. Av 
dessa bedöms 2/3 delar utgöra arbetsresor och 1/3 del sker 
till och från utbildning (Infraplan 2003). 

Utan X-tågssatsningen hade förmodligen 
befolkningsminskningen i kommunerna längs järnvägen varit 
ännu större. Sedan 2002 har befolkningsförändringen i 
Bollnäs varit marginell efter att ha minskat med 6 – 9 % 
mellan 1994 och 2002 medan Ljusdals befolkning minskat 
med 3 % under 2000-talet (Kommunfakta 2007).

Fryksdalsbanan Torsby – Sunne – Karlstad

Fryksdalsbanan går genom mellan Torsby, Sunne och Karlstad 
i Värmland. Torsby kommun ligger liksom Bengtsfors ca 100 
kilometer från närmsta större regioncentra, i det här fallet 
Karlstad men har en något större folkmängd. Torsby har haft 
en liknande befolkningsutveckling som Bengtsfors medan 
den något större grannkommunen Sunnes befolkning endast 

minskat med 1,5 % på 10 år (SCB 2008). Värmlandstrafik som 
är huvudman för tågtrafiken har nyligen utökat trafiken och 
köpt in nya tåg. 2008 ökade antalet passagerare på 
Fryksdalsbanan med 12,5 % (Wik 2008).  nu skall 
Fryksdalsbanan rustas upp vilket väntas ge restider på 75 
minuter mellan Torsby och Karlstad (Bengtsson 2009).

Fryksdalsbanan blev känd som järnvägen som inte gick att 
lägga ner tack vare ett starkt lokalt stöd för banans 
överlevnad. Redan på 1960 – talet blev frågan om 
nedläggning aktuell och under decenniernas lopp har banans 
överlevnad hängt på en skör tråd. För tio år sedan var 
godstrafiken mycket blygsam. Få eller inga godskunder 
brukar innebära att Banverket inte är villigt att bekosta 
banunderhållet om persontrafiken inte bedöms vara lönsam 
(Forsaeus 1996). Men banan levde vidare och i dagsläget är 
godstrafiken så omfattande att banan snart inte kan 
betraktas som lågtrafikerad (Banverket 2008). 

Fallet Fryksdalsbanan är ett bra exempel på hur oförutsägbart 
behovet godstransporter är och hur behovet varierar över tid. 
För verksamheter inom skogsindustrin är tillgången på 
järnvägsförbindelser en mycket viktig aspekt vid etableringar 
av anläggningar. Omvänt är godstrafiken mycket viktig för 
persontrafikens existens då godstrafiken utgör ett viktigt 
underlag då Banverket bedömer vilka lågtrafikerade banor 
som skall få leva vidare (Forsaeus 1996).
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4.6 Diskussion

Kommunens viktigaste styrkor är att det finns ett stort utbud 
av attraktiva boendemiljöer till ett väsentligt lägre pris än vad 
som erbjuds i storstadsområden och tillväxtregioner. Det 
finns en stor efterfrågan på naturnära boenden vilket inte 
minst utvecklingen i storstadsregionerna visar där den 
storstadsnära naturen alltmer bebyggs med småhus. 
Erfarenheter från Skåne visar hur viktigt det är för potentiella 
husköpare, som söker ett mer naturnära boende, att det finns 
en närhet till goda kommunikationer. Många mindre 
stationsorter i Skåne ökade sin befolkning på nytt efter att 
tågstoppen återinfördes, i vissa fall upp till 80 % (Rosander 
2006). 

Bengtsfors har genomgått en lyckad omställning från få stora 
tillverkningsindustrier till flera mindre företag som främst 
återfinns inom metallbearbetning, service, tjänster, 
livsmedelstillverkning samt handel- och besöksnäring och 
hela den gamla Lear-lokalen har nu köpts upp av en 
minibusstillverkare (Bengtsfors kommuns hemsida 2009-10-
25) (Kadhammar 2009). Samhällsutvecklingen går emellertid 
fortfarande mot en minskande och åldrande befolkning vilket 
skapar problem för den offentliga och kommersiella servicen. 
Enda sättet för kommunen att hantera 
befolkningsminskningen med sina begränsade resurser är att 
successivt strama åt offentlig service som skolor, bibliotek 
och vårdcentraler. En sådan utveckling lockar dessvärre 
varken nya kommuninvånare och gör det inte lättare för 
befintliga kommuninvånare att bo kvar. 

Bengtsfors och Dalsland har de senaste decennierna till stor 
del fått klara sig utan statliga investeringar i vägar och 
järnvägar. Det är dock troligt att Norgebanan och 
Vänernbanan uppgraderas och att E45:an byggs ut i 

framtiden men frågan är när det kommer att ske. 
Storstadsregionerna står inför omfattande investeringar i 
infrastrukturen och detta kommer troligtvis att konkurrera 
med de behov som finns i de mer stagnerande regionerna. 
Det finns en klar tendens att Dalsland lämnas utanför 
regionala strategier för satsningar på bättre 
kommunikationer. 

Det finns förutsättningar att utöka tågtrafiken och införa fler 
stopp på de sträckor som har tillräckligt goda förutsättningar 
för snabb regionaltrafik. I kombination med utbyggd 
matartrafik från Bengtsfors kan restiderna främst till 
Trollhättan och Östfold men på sikt även kortas ner 
väsentligt. Detta ger också god konkurrenskraft för 
kollektivtrafiken gentemot bilen avseende pris, restid och 
bekvämlighet. En direktlinje mellan Bengtsfors och Mellerud 
har potential att öka den mer lokala arbetspendlingen mellan 
de båda kommunerna.

Det går inte att slå fast att befolkningsutvecklingen i regioner 
av glesbygdskaraktär har påverkats positivt av satsningar på 
förbättrad kollektivtrafik. Däremot kan regionförstoringen ha 
lett till att färre invånare lämnat dessa orter än om ingen 
förbättring av kollektivtrafiken gjorts alls. Förbättrat 
arbetsmarknadssamspel, ökad tillgång till högre utbildning 
och en ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden för kvinnor är 
ytterligare effekter som tillskrivs satsningarna som beskrivs i 
de tre praktikfallen (Infraplan 2003). beskrivna praktikfall 
visar entydigt på att det regionalaresandet har ökat kraftigt 
och detta är en utveckling som tros fortsätta.
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5 UTGÅNGSPUNKTER OCH 
UTFORMNNINGSPRINCIPER 

Till grund för de alternativ som beskrivs i kapitel 6 ligger 
följande utgångspunkter:

• Det finns störst potential att öka arbetspendlingen till 
Trollhättan och Vänersborg. 

• Lokalt finns potential att öka pendlingen till Mellerud

• En direktlinje Bengtsfors – Mellerud längs Dalslands 
kanal ger ytterligare resmöjligheter till Trollhättan och 
Vänersborg och väsentligt bättre förbindelser för de 
2200 invånare som bor i mellanliggande orter.

5.1 Resandebedömning

Det är svårt att göra en bra prognos utifrån det underlag som 
finns. Vi kan utgå från att arbetspendlingen fortsätter att öka 
och att pendlingen till gymnasieskolor och högre utbildning 
öka allteftersom tillgängligheten till ett större 
utbildningsutbud stärks. Det finns också ett starkt samband 
mellan restidskvoter och kollektivtrafikens marknadsandel. 
Stråk med snabb tågtrafik och låg vägstandard har i regel 
mer än 20 % marknadsandel om turtätheten är 
tillfredsställande. 

5.2 Färdmedel

För att fler skall börja arbetspendla till Trollhättan och 
Vänersborg krävs att tågtrafiken tar över en del av 
transportarbetet medan busstrafiken utformas för att ansluta 

till tågen genom att Bäckefors och Mellerud utvecklas till 
bytespunkter. Genom att införa regional tågtrafik mellan 
Halden och Trollhättan och förtäta tågtrafiken mellan 
Mellerud och Trollhättan kan tåget utgöra stommen för i 
kollektivtrafiksystemet. Dalslandsexpresserna får en fortsatt 
viktig betydelse för pendlingsresor till Vänersborg och 
Uddevalla och ges en tydligare funktion som expressbussar 
med färre stopp.

Kostnaderna för att bedriva regional tågtrafik är betydligt 
högre än att bedriva motsvarande trafik med buss. Bussen är 
som transportmedel överlägsen tåget när det gäller 
kostnadseffektivitet. För att belysa skillnaderna kan några 
exempel listas:

• ett dieseldrivet tåg kostar lika mycket att köpa in som 
femton bussar

• ett dieseldrivet tåg förbrukar tre gånger mer bränsle 
än en buss

• tåg kräver i regel dubbelbemanning, banavgifter och 
mer avancerad trafikledning än buss

Det kan ändå finnas skäl för att satsa på regional tågtrafik. 
Sådana skäl kan t.ex. vara:

• fler övergår från att åka bil till att åka kollektivt (färre 
trafikolyckor, minskad miljöbelastning)

• fler väljer att vidareutbilda sig
• färre flyttar från landsbygd till storstadsregioner 
• Arbetslösheten sjunker till följd av en bättre 

tillgänglighet till en vidgad arbetsmarknad. 

(Jönköpings länstrafik, 2008)
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Bild 5.1: Lidköpings resecentrum är ett bra exempel på hur 
en knutpunkt kan utformas så att det går smidigt att byta 
mellan buss och tåg.

5.3 Linjenät

Kollektivtrafiken bör delas upp i regionalt och lokalt linjenät. 
Det regionala nätet består av tågtrafik i de mer 
trafikintensiva stråken där järnvägen är utbyggd. 
Regionbussar trafikerar sträckor där järnväg saknas eller där 
underlaget för tågtrafik är för lågt. Regionbussnätet utformas 
för snabba resor i huvudstråken medan det lokala nätet 
betjänar fler stopp, får en högre täckningsgrad och matar till 

det regionala nätet. En ny regional linje, Kanallänken som 
löper parallellt med Dalslands kanal (Bengtsfors – Dals 
Långed – Mellerud) bör övervägas så att Bengtsfors kan få 
direktförbindelse med Mellerud och Vänersborg. 

5.4 Infrastruktur

Kollektivtrafikens form och upplägg måste anpassas till 
befintlig infrastruktur. Befintlig infrastruktur avseende 
standard, underhåll och kapacitet är begränsande faktorer 
samtidigt som det är en post som lokala och regionala 
aktörer inte kan finansiera på egen hand. 

Järnvägsnätet behöver rustas upp och 
kapacitetshöjas:

• Ökad regional tågtrafik kräver fler mötesplatser och 
nya stationer. Persontrafiken behöver prioriteras 
framför godstrafik.

• Intressekonflikter kan förväntas mellan ökad godstrafik 
och ökad persontrafik, främst på Norge/Vänernbanan. 
Dubbelspår kan komma att behövas på sträckan 
Skälebol – Öxnered. 

• Snabb tågtrafik kräver att järnvägen rustas upp. Detta 
gäller främst sträckan Bengtsfors – Mellerud om banan 
blir aktuell för tågtrafik men även Norgebanan är i 
behov av åtgärder som nya mötesspår och ny 
kontaktledning. 

• Samtliga sträckor behöver utökat vägskydd i form av 
planfria korsningar och slopande av obevakade 
korsningar. 
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Vägnätet behöver förbättras:

• En utbyggnad av E45 till mötesfri väg är motiverad i 
förhållande till vägens trafikflöden

• Väg 172 bör göras trafiksäkrare och rätas ut på sina 
ställen så att bussen kan bli ett lika komfortabelt 
alternativ som tåget. En ny busstation i Färgelanda 
som ligger i i anslutning till väg 172 gör resan 
bekvämare och kortar ner restiden samtidigt som 
gångavståndet till bussen endast blir marginellt längre. 

• En ny bredare väg parallellt med Dalslands kanal, 
utbyggd till 90 km/h ger nya resmöjligheter och kortare 
restider till Mellerud/Vänersborg. Dals Långed skulle 
särskilt gagnas av en ny väg.

5.5 Restider

Det framstår som möjligt att på kort sikt reducera restiderna 
till Trestadsregionen så att de inte överstiger 90 minuter. 
Kombinationen buss Bengtsfors – Bäckefors och tåg 
Bäckefors – Trollhättan kan reducera restiderna med i snitt 
20- 25 minuter. I relationen Bengtsfors – Uddevalla är det 
svårt att minska restiden till mindre än 90 minuter, även med 
indragna stopp. På kort sikt kommer hastigheten att sänkas 
till 80 km/h i enlighet med nya riktlinjer för 
hastighetsbegränsningar.  

På medellång sikt (10 -20 år) kan restiden på sträckan 
Bengtsfors – Vänersborg kortas ned med upp till 10 minuter 
vid utbyggnad till mötesfri väg på E45. Tågtrafik på sträckan 
Mellerud – Bengtsfors skulle kunna införas under en 
försöksperiod förutsatt att banans framtid är säkrad och att 

anslagen för underhåll ökas. Detta ger ytterligare 10 – 15 
minuters tidsvinst i relationen Bengtsfors – Vänersborg. 

På längre sikt (20 – 30 år) kan regiontåg mellan Bengtsfors 
och Trollhättan bli aktuellt förutsatt att försökstrafik i mindre 
skala visat sig vara lyckosam. Med måttliga 
banupprustningsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder kan 
restiden minskas till 70 minuter. Detta kräver dock 
omfattande subventioner och för att motivera en kraftig 
subventionering krävs ett minimum på 300 resenärer per 
dag. 

5.6 Turtäthet

Linje 700 och 730 pekas i Västtrafiks regionbusstrategi ut 
som linjer med potential för ett ökat resande. På kort sikt 
kommer utbudet att utökas till 12 dubbelturer/dag vilket är 
en rimlig ambition för regionbussnätet. 

Tågtiderna bör utformas så att det är möjligt att vara i 
Trollhättan vid ungefär 6.30, 7.30 och 8.30 och möjligt att åka 
därifrån vid 16.30, 17.30. Sista turen bör inte avgå tidigare 
än 21.00. Utbudet bör bestå av minst sju dubbelturer/dag för 
att turtätheten skall vara tillfredställande under hela dagen 
och erbjuda tätare trafik under morgon och eftermiddag. 

På sikt bör minst nio dubbelturer eftersträvas för 
regionaltågen vilket ger avgång varannan timme dagtid och 
varje timme morgon och kväll. Lämpliga ungefärliga 
ankomsttider till Trollhättan är 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 
20. Lämpliga avgångstider från Trollhättan är 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 17, 19 och 21.
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6 TRAFIKERINGSALTERNATIV

6.1 Basalternativet

Basutbudet bygger på det trafikupplägg som presenterats i 
utredningen om regionaltåg på sträckan Halden – Bäckefors – 
Trollhättan. Dalslandsexpresserna behåller sin nuvarande 
linjesträckning och snabbas upp ytterligare. 

Linje 730 får en förstärkt expressbusskaraktär och snabbas 
upp genom att alla hållplatser utanför tätorterna slopas utom 
de hållplatser som utgör bytespunkter. Detta gör att restiden 
på sträckan Bengtsfors – Uddevalla kan kapas till 85 – 90 
minuter. Linje 700 får ett liknande utförande vilket kan ge 
något kortare restid. En utbyggnad av E45 skulle kunna ge 
ytterligare 5 – 10 minuters tidsvinst. 

Matarlinjer införs på sträckorna Bengtsfors – Bäckefors och 
Dals Långed – Bäckefors som anpassas till tågtiderna. 
Knutpunkten i Bäckefors utvecklas ytterligare och anpassas 
för att underlätta byten mellan tåg och buss. Lokala linjer 
försörjer de hållplatser som regionbussarna inte stannar vid.

Rapporten Ny jernbane Oslo – Göteborg (2006) har kartlagt 
vilka åtgärder som behövs för att för att ge 
konkurrenskraftiga restider mellan de två städerna. Sträckan 
Trollhättan – Bäckefors kan därför enligt rapporten komma att 
uppgraderas till 200 km/h. Detta ger störst utslag på sträckan 
Bäckefors – Dals Rostock där hastigheten idag understiger 
120 km/h. Åtgärden kan ge tidsvinster på 5-10 minuter på 
sträckan. En förutsättning är att sträckan tas med i 
Banverkets framtidsplan för nästa period efter år 2015.

Restid Antal 
dubbelturer

 Kollektivtrafik 
 Bil Kort 

sikt
Längre 

sikt
Kort sikt Längre sikt

Uddevalla 90 (-10 ) 90 (-10) 80 12** 16**

Vänersborg 100  (-2) 92 (-10) 90 12** 16**

Trollhättan* 85 (-23) 78 (-30 ) 105 7*** 10

*Byte till tåg i Bäckefors med sju minuters bytesmarginal.
** mål definierat i Västtrafiks regionbusstrategi (2007) och Målbild 
2004 – 2015 (2004)
*** Definierat i Utredning om regional tågtrafik mellan Dalsland och 
Norge (2008)
övriga uppgifter enligt egna uppskattningar

Tabell 6.1: Uppskattade restider (minuter) med föreslagna 
förändringar enligt basalternativet. Tidsberäkningarna 
baseras på befintlig infrastruktur och efter potentiella 
förbättringar på längre sikt. 

 
Fordonskostnad (tre nya motorvagnståg) 10,5 mkr
Ersättning till operatör 23,7 mkr
Total rullkostnad 34,2 mkr

Tabell 6.2: Beräknade årliga kostnader (miljoner kronor) för 
Regionaltågtrafiken Halden – Bäckefors – Trollhättan 
(Västtrafik 2008).
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Figur 6.1: Regiontågen (grå linjer) utgör tillsammans med 
regionbussarna (blå linje) stommen för de långväga resorna 
(över kommungräns). Det lokala linjenätets (gula linjer) 
funktion blir att mata till det regionala nätet samt att sörja 
för resor inom respektive kommun. Grön linje är förslag på 
anropsstyrd trafik för de trafiksvaga områdena. 

6.2 Alternativ 2:  Kanallänken     

Kanallänken innebär ytterligare en förbindelselänk utöver 
basutbudet. Syftet är att knyta ihop orterna längs Dalslands 
kanal (Bengtsfors/Dals Långed – Håverud/Mellerud) och att ta 
bort den felande länk som uppstod när persontågen på Dal- 
Västra Värmlands järnväg upphörde 1986. Denna ”nygamla” 
linje ger möjlighet till direktförbindelser på sträckan 
Bengtsfors – Mellerud – Vänersborg och ger kraftigt 
förbättrade förbindelser för orterna Dals Långed, Håverud 
och Åsensbruk.  

I Mellerud byggs en bättre knutpunkt som ger smidiga 
anslutningsmöjligheter till tåg vidare mot Trollhättan. För att 
uppnå goda anslutningar mellan buss och tåg som fungerar 
för arbetspendling krävs högre turtäthet för tågtrafiken på 
sträckan Mellerud – Trollhättan och stum tidtabell. Tågen bör 
inte gå glesare än varannan timme och på längre sikt bör 
avgång varje timme övervägas. Alternativ där både 
trafikering av buss och tåg har studerats.

Restid

 Kollektivtrafik 
 BilKort sikt Längre sikt

Uddevalla 90 (-10 ) 90 (-10) 80

Vänersborg 90  (-10) 80 (-10) 90

Trollhättan* 85 (-23) 78 (-30 ) 105
*Byte till tåg i Bäckefors med sju minuters bytesmarginal.

Tabell 6.3: Beräknade restider (i minuter) vid etablering av 
kanallänken. Restiderna uppskattas bli ungefär densamma 
för buss på ny landsväg och tåg på befintlig järnväg.
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Figur 6.2: Den felande länken leder till sämre tillgänglighet 
och längre restider. 

Figur 6.3: Kanallänkens syfte är att binda ihop orterna längs 
med Dalslands Kanal.
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6.2.1 Trafikering med Buss

I bussalternativet utformas linjen Bengtsfors – Mellerud – 
Vänersborg som regionbuss med stopp endast i tätorterna 
och vid viktiga bytespunkter. Restiden för hela sträckan 
bedöms uppgå till 85 – 90 minuter vilket ger en tidsbesparing 
på 15 – 20 minuter jämfört med idag. Den totala restiden på 
sträckan Bengtsfors – Trollhättan blir därmed 85 - 90 min och 
den årliga kostnaden för att bedriva busstrafik på sträckan 
Bengtsfors – Mellerud – Vänersborg beräknas till 1,5 miljoner 
kronor (Västtrafik 2007). 

Utbyggnad av väg 2221

Trafikering med buss förutsätter en utbyggnad av väg 2221 
till 90 km/h standard mellan Tisselskog och Håverud som 
ersätter den smala och krokiga Brudfjällsvägen.
Härigenom blir hela sträckan Bengtsfors – Dals Långed – 
Mellerud utbyggd till bred landsväg. Utbyggnaden av väg 
2221 kostar uppskattningsvis 100 – 150 miljoner kronor. En 
vägdragning parallellt med järnvägen ger troligen lägst 
anläggningskostnader men kan ge ingrepp i höga natur- och 
kulturvärden som hällristningarna vid Högsbyn, 
naturreservatet vid Brudfjället och sjön Råvarp vars stränder 
utgör Natura-2000 område. Den befintliga Brudfjällsvägen är 
kulturminnesmärkt och bör bevaras. Om vägen dras väster 
om Råvarpen kan den också dras utanför Dals Långed och 
Håverud samtidigt som Brudfjällets natur- och kulturvärden 
skonas. Den kuperade terrängen och det sjörika landskapet 
ger dock höga anläggningskostnader då fler skärningar, 
utfyllnader och nya broar krävs. Figur 6.4: Alternativ med regionbuss i kanalstråket med 

sträckningen Bengtsfors – Mellerud – Vänersborg.
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6.2.2 Trafikering med motorvagn på DVVJ banan 

Alternativet till utbyggnad av väg 2221 är att satsa på att 
satsa på en upprustning av DVVJ-banan för att mer gods skall 
kunna transporteras på järnvägen. Som alternativ till att köra 
buss kan persontrafiken bedrivas med dieselmotorvagnar. 

Trafikekonomi

Bansträckan har ett för litet befolkningsunderlag för att det 
skall vara samhällsekonomiskt motiverat att bedriva 
tågtrafik. Mot bakgrund av vägnätets bristfälliga standard 
kan det ändå finnas motiv till att återinföra tågtrafiken. 
Genom att efterlikna bussens funktion (mindre fordon med 60 
– 70 sittplatser och enkelbemanning) kan tågets 
driftskostnader hållas nere. Motorvagnen Y1 har 70 sittplatser 
och körs enkelbemannade. De används på lågtrafikerade 
banor runt om i landet men håller på att fasas ut av 
motorvagnståget Itino. Detta tåg har större kapacitet men är 
dyrare i drift då tåget drar mer bränsle och kräver 
dubbelbemanning. 

Bild 6.1: Dieselmotorvagnen Y1 (till vänster) består av en 
enkelvagn medan den nya generationens dieseldrivna 
motorvagnståg har två vagnsektioner och större kapacitet. 

Mellerud blir slutstation i söder. Tåget blir då en del av 
matartrafiken till trafikintensivare linjen Karlstad – Trollhättan 
– Göteborg. Detta är ett trafikekonomiskt fördelaktigt 
alternativ då motorvagnarna lättare kan anpassas efter 
antalet resenärer och eftersom det är mer ekonomiskt att 
köra dieseldrivna motorvagnar enbart på oelektrifierade 
banor som DVVJ-banan. Nackdelen är att tågbytet i Mellerud 
kommer att uppfattas som ett negativt inslag i resan. 
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DVVJ-banans beskaffenhet

DVVJ-banan underhålls med ett anslag på ca två miljoner 
kronor per år (Banverket 2008). Ett större underhållsanslag 
krävs för en återetablering av persontrafiken. Högsta tillåtna 
hastighet är 80 km/h men generellt gäller 55 - 60 km/h. 
Banstandarden har successivt försämrats vilket har resulterat 
i hastighetsreduceringar till 40 km/h på vissa partier. Mellan 
Billingsfors och Bengtsfors är hastigheten endast 30 km/h 
och vid klaffbroarna över Dalslands Kanal gäller 20 km/h. 

Konsultföretaget Ramböll gjorde under 2008 en studie över 
tre lågtrafikerade banor i Västsverige, däribland 
Kinnekullebanan. Slutsatsen var att en bibehållen 
banstandard (90 – 100 km/h) kräver ett årligt underhåll på 85 
kronor per meter. Reinvesteringar som årliga spårbyten på 
vissa etapper och andra punktinsatser är beräknade till 65 
kronor per meter. Ett årligt anslag på 6,5 miljoner kronor för 
underhåll och reinvesteringar bedöms vara tillräckligt för att 
hastigheten skall kunna höjas till 60 – 80 km/h. Utöver 
plattformar och väderskydd behövs ett nytt mötesspår i Dals 
Långed och eventuellt ytterligare ett mellan Dals Långed och 
Åsensbruk (Ramböll 2008).

Figur 6.5: Alternativ med motorvagn på DVVJ -banan som 
ansluter till tågen mot Trollhättan.
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Kostnader

De totala årliga kostnaderna för trafikering enligt 
basalternativet plus tågtrafiken på DVVJ-banan och de högre 
kostnaderna i underhåll och reinvesteringar trafiken medför 
uppgår till drygt 50 miljoner kronor. 

Fordonskostnad (inköp av 2 Itino-motorvagnar 
fördelat på 25 år)

3,6 mkr

Ersättning till operatör 6,9 mkr

Total rullkostnad 10,5 mkr

Banunderhåll och reinvesteringar 6,5 mkr

Löpande kostnader totalt 17 mkr

Tabell 6.4: Beräknade årliga kostnader med tågtrafik 
Mellerud – Bengtsfors.

Plattformar och väderskydd till stationer/ 
hållplatser

40 mkr

Nytt mötesspår i Dals Långed 20 mkr

Totala investeringskostnader 60 mkr

Tabell 6.5: Investeringskostnader för införandet av 
persontrafik.

6.2.3 Vägutbyggnad eller banupprustning?

I ett eventuellt planeringsarbete för utbyggnad eller 
upprustning av infrastrukturen i Dalslands kanalstråk måste 
man ta ställning till om DVVJ – banan skall bevaras och rustas 
upp eller om banan skall läggas ner och ersättas av en bättre 
väg som kan ta över godsflödena och möjliggöra en utbyggd 
kollektivtrafik. 

Vägens fördelar:

• förutsättningar för en kostnadseffektiv kollektivtrafik 
ges

• vägen tillgodoser fler transportbehov än järnvägen 
(personbilar, lastbilstrafik, busstrafik)

Vägens nackdelar:

• Höga anläggningskostnader

• Tätorterna i stråket riskerar belastas med mer 
genomfartstrafik till följd av ökad biltrafik och att fler 
tunga transporter flyttas över från järnväg till väg.

• Miljön belastas med ökade utsläpp. 

• Värdefulla natur- och kulturmiljöer riskeras
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Järnvägens fördelar:

• lägre kostnader att använda och underhålla befintlig 
infrastruktur

• ger förutsättningar för mindre miljöbelastande 
transorter främst beträffande godstrafiken

• ger etableringsmöjligheter för transportintensiva 
företag

Järnvägens nackdelar

• svårigheter att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet 
för persontransporter

• kräver på sikt höga kostnader för upprustning och 
brobyten

• kapacitetsproblem i övriga järnvägsnätet medför 
svårigheter att utnyttja DVVJ-banan effektivt

6.3 Alternativ 3: Regionaltåg Bengtsfors – 
Trollhättan  

Tåget har störst förutsättningar att korta ner restiden mellan 
Bengtsfors och Trollhättan/Vänersborg och eftersom 
järnvägsförbindelse finns hela vägen finns också potential till 
snabba tågförbindelser. Det förutsätter dock att DVVJ-banan 
rustas upp så att hastigheten kan höjas och restiden närma 
sig en timme. Restiden på sträckan Trollhättan – Mellerud kan 
med de åtgärder som utretts i framtiden uppgå till 25 
minuter (RTM 2006). En måttlig upprustning på DVVJ-banan 
kan ge restider på 38 minuter mellan Bengtsfors och 
Mellerud. 
Upprustningsåtgärderna omfattar urgrävning i grusbädden 
vid skarvlägen och återfyllnad av makadam, slipersbyten och 
nya mötesplatser. Regionaltågen får färre stopp för att de 
skall kunna hålla högre hastighet. Trafikeringsupplägget 
kräver en utbyggnad av dubbelspår på den sträcka av 
Vänernbanan som tågen kör på. Kapacitetsmässigt kan banan 
klara den utökade trafiken men trafiken blir mer 
störningskänslig och restiderna måste anpassas efter var 
tågmöten kan ske. 
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Figur 6.6: Trafikeringsupplägg med regionaltåg på hela 
sträckan Bengtsfors – Trollhättan.

Restider och kostnader

Restid med kollektivtrafik Restid med bil

Uddevalla 80 min* (-10 min) 80 min

Vänersborg 70 min* (-22 min) 80 min

Trollhättan 65 min (- 43 min) 95 min
* restiderna uppnås under förutsättning att tågbytena kan 
synkroniseras för korta bytestider vilket är osäkert om det är 
praktiskt möjligt. 

Tabell 6.6: Beräknade restider med regionaltåg på hela 
sträckan Bengtsfors – Trollhättan. I detta scenario förväntas 
både väg och järnväg vara upprustade mot bakgrund av den 
långa tidshorisonten (10-20 år) 

Fordonskostnad 5,5 mkr

Ersättning till operatör 18 mkr

Total rullkostnad 23,5 mkr

Banunderhåll 5 mkr

Löpande kostnader totalt 28,5 mkr

Löpande kostnader för tåg Bengtsfors - 
Trollhättan

28,5 mkr

Löpande kostnader för tåg Halden – Bäckefors 
- Trollhättan

34,2 mkr

Total kostnad för alternativ 2 62,7 mkr

Tabell 6.7: Löpande kostnader per år.
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Plattformar och väderskydd till stationer/ 
hållplatser

40 mkr

Slipersbyte, skarvurgrävning och återfyllnad av 
makadam

45 mkr

Nytt mötesspår i Dals Långed 20 mkr

Nytt mötesspår mellan Dals Långed och 
Åsensbruk

20 mkr

Brobyten 150 mkr

Dubbelspårsutbyggnad Öxnered – Skälebol 
samt tågstopp i Brålanda och 
stationsombyggnad i Mellerud

750 mkr

Totala investeringskostnader 985 mkr

Tabell 6.8: Nödvändiga åtgärder i infrastrukturen för att på 
längre sikt möjliggöra regionaltåg på hela sträckan 
Bengtsfors – Trollhättan.

Utöver nödvändiga åtgärder finns även önskvärda åtgärder 
som gör att medelhastigheten kan höjas ytterligare som 
helsvetsat spår och nytt trafikledningssystem. 

Dubbelspårsutbyggnad Öxnered – Skälebol 
samt tågstopp i Brålanda och 
stationsombyggnad i Mellerud

750 mkr

Plattformar och väderskydd till stationer/ 
hållplatser

40 mkr

Byte till makadambädd, betongslipers och 
skarvfritt spår

230 mkr

Nytt mötesspår i Dals Långed 20 mkr

Nytt mötesspår mellan Dals Långed och 
Åsensbruk

20 mkr

Nytt trafikledningssystem 30 mkr

Brobyten 150 mkr

Totala investeringskostnader 1240 mkr

Tabell 6.9: Önskvärda åtgärder i infrastrukturen för att 
möjliggöra regionaltåg på hela sträckan Bengtsfors – 
Trollhättan.
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7 SLUTSATSER

• Det framstår som möjligt att i ett första steg reducera 
restiden till Trollhättan/Vänersborg med 20 % (23 - 25 
minuter) och restiden till Uddevalla med 10 % (10 
minuter). Detta alternativ kräver inga större 
investeringar i infrastrukturen. 

• Basalternativet har potential att utvecklas både 
beträffande turtäthet, resande och restid då en 
uppgradering av Norgebanan till 160 - 200 km/h och 
utbyggnad av mötesplatser har utretts. 

• Basalternativet förutsätts ha realiserats ifall alternativ 
2 att övervägs.  Alternativ 3 skall ses som en möjlig 
utvecklingsriktning om åtgärderna inom föregående 
alternativ visar sig lyckosamma och får bedömas ligga 
långt fram i tiden. 

• I samtliga alternativ finns konflikter, främst med 
godstrafiken på Norgebanan och Vänernbanan som 
måste lösas. En ökning av den interregionala 
tågtrafiken och godstrafiken försvårar förverkligandet 
av de satsningar på regional tågtrafik som redogörs i 
alternativen.

Mål Basalt. Alt. 2 Alt. 3

Förbättrad 
tillgänglighet till 
Uddevalla

Måttlig Måttlig Måttlig

Förbättrad 
tillgänglighet till 
Trollhättan/Vänersborg Markant Markant Avsevärd

Turtäthet miniminivå godtagbar godtagbar

Möjliggör attraktiv 
pendling Nej Nej Ja

Kostnadsnivå 
trafikering

Hög Hög – 
mycket hög

Mycket hög

Investeringsbehov 
infrastruktur Måttligt Omfattande Mycket 

omfattande

Tabell 7.1: Grad av måluppfyllelse i vart och ett av 
trafikeringsalternativen.
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Restidsreducering Turtäthet Attraktiv pendling

Måttlig: 
10 -19%

Miniminivå 
7 dt/dag

Max 60 min. restid
Min 10 dt/ dag

Markant:
20-39 %

Godtagbar: 
10 dt/dag

Avsevärd:
>40 % 

Investeringsbehov infrastruktur: Kostnadsnivå trafikering:

Måttligt: <50 milj. kr Hög:  >30 milj. kr/år

Omfattande:  >50 milj. kr Mycket hög: >50 milj. kr/år

Mycket omfattande: >200 milj. kr

Tabell 7.2: Kriterier för alternativbedömning enligt tabell 7.1.

Fortsatt arbete

Det behövs samhällsekonomiska bedömningar och ett bättre 
underlag för att göra en bra bedömning om utvecklingen av 
resandet i Dalsland. En mellankommunal utvecklingsplan som 
pekar ut i vilken riktning kollektivtrafiken i Bengtsfors och 
Dalsland bör utvecklas saknas. De strategier och målbilder 
som gjorts utgår från ett storregionalt perspektiv och 
behandlar inte Dalsland tillräckligt ingående samtidigt som 
de enskilda kommunerna utgör för små enheter för att på 
egen hand driva kollektivtrafikfrågor. En kollektivtrafikstrategi 
för Dalsland eller Fyrbodal är därför angeläget så att regionen 
inte riskerar att misskrediteras när viktiga beslut om 
kollektivtrafikens framtid i Västra Götaland fattas.
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