
Undersökning av 
Fyrbodals konkurrenskraft för  

fler logistiketableringar

Fyrbodal är en delregion i Västra Götaland, där kommunerna samverkar inom Fyrbodals kommunalförbund. 
 Undersökningen är beställd av kommunernas gemensamma företagsetableringskontor Position Väst.
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Denna rapport undersöker hur Fyrbodals konkur-
renskraft ser ut för fler logistiketableringar genom 
att kartlägga hur attraktiv logistiken är idag och hur 
den bör utvecklas för att området ska fortsätta vara 
lockande för logistiketableringar. Västra Götaland 
är en betydande transitregion för godstrafik och en 
viktig logistikregion nationellt och internationellt. 
Regionen har många viktiga logistiska knutpunkter, 
där Göteborgs hamn spelar en viktig roll. Hamnen 
kopplas samman med starka godsstråk som E6, E20, 
E45, riksväg 40 samt Västra stambanan, Västkustba-
nan och Norge-/Vänerbanan. Prognoserna visar att 
godstransporterna ökar med 50 procent till år 2040. 
Samtidigt ska sektorn möta de ambitiösa hållbarhets-
mål som ställs med effektivare transportlösningar 
som är oberoende av fossila bränslen. 

Fyrbodal har en god tillgänglighet på infrastruktur 
och placeringen mitt emellan Oslo och Göteborg gör 
området attraktivt för logistiketableringar. Godstrans- 
porterna står dock inför stora omställningar, vil-
ket påverkar hur vi transporterar gods idag jämfört 
med om fem, tio och femton år. För att Fyrbodal 
ska kunna möta den omställningen och fortsatt vara 
konkurrenskraftig som logistikregion måste vissa för-
utsättningar uppfyllas. En av dessa förutsättningar 
är att Fyrbodal måste ha en stark samverkan mellan 
aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och 
forskningen. Denna samverkan kan driva innovation 
och utveckling inom godstransporter och logistik- 

verksamheter. Idag är denna typ av samverkan be- 
gränsad. I området finns aktörer inom näringsliv, offent- 
lig sektor och forskning med kompetens inom håll-
bara transporter, vilket skapar goda förutsättningar 
 för samverkan. En annan viktig förutsättning för 
att möta omställningen är utbudet av omlastnings-
möjligheter för att öka de intermodala transporter-
na (transport av en godsenhet sker med fler än ett 
transportsätt), vilket kan ske med en kombiterminal. 
I dag finns ingen strategisk kombiterminal i Fyrbodal 
som kan komplettera till exempel Göteborgs hamn 
och Skaraborg Logistics Center. Det finns dock flera 
utpekade platser i området med förutsättningar för 
att öppna en kombiterminal. Nyckeln till att bli fram-
gångsrika inom detta område är återigen samverkan 
mellan aktörer där kommunerna och Fyrbodals Kom-
munalförbund borde vara de som initialt är drivande. 

Fyrbodal kan i dag vara attraktivt för logistiketable-
ringar. Men för att kunna möta de omställningar som 
godstransporterna står inför och fortsätta vara kon-
kurrenskraftigt behövs samverkan mellan aktörer. 
Förutsättningarna för detta finns, någon måste bara 
börja driva frågan och samla aktörer för att starta en 
dialog och samverkan för fortsatt utveckling.

Sammanfattning  
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Västra Götaland är rikets främsta transport- och in-
dustriregion. Genom goda förutsättningar att trans-
portera gods har regionen möjlighet att ytterligare 
stärka sin position nationellt och internationellt och 
ge ökade möjligheter till tillväxt och sysselsättning. 

Fyrbodal har ett stort utbud av attraktiva lägen för 
företag. Inte minst i form av lokaliseringar vid knut-
punkter mellan trafikpulsådror som E6, E45, E20 och 
riksväg 44. Längs de stora trafikstråken finns också 
kopplingar till järnväg och hamnar. Tillgängligheten 
på infrastruktur och placeringen mitt emellan Oslo 
och Göteborg gör området attraktivt för logistiketa-
bleringar, där godstransporter via järnväg eller lastbil 
har nära till Nordens största hamn i Göteborg. Logi- 
stik är ett utvalt fokusområde för Fyrbodal. Men för 
att bedöma och kartlägga Fyrbodals konkurrenskraft 
inom logistiketableringar, och använda våra medel så 
kostnadseffektivt och fokuserat som möjligt, krävs 
det ytterligare kunskap, analys och slutsatser. 

Syftet med rapporten är att undersöka Fyrbodals kon- 
kurrenskraft för fler logistiketableringar och att skapa 

ett underlag för hur en eventuell fortsatt satsning 
inom fokusområdet Logistik kan se ut i framtiden. 

Rapporten är skriven av Angelica Rennerfelt, som har 
lett projektet ”Fossilfri Gränsregion 2030” på Fyrbo-
dals Kommunalförbund. Angelica har en akademisk 
bakgrund inom ekonomi och logistik med en master i 
Supply Chain Management, där hennes fokusområde 
var utveckling av hållbara godstransporter. Inom det 
området studerade hon bland annat hur samverkan 
mellan aktörer påverkar omvandlingen till ett hållbart 
godstransportsystem. 

Under arbetsprocessen har det funnits en referens-
grupp bestående av Clas Hedlund, näringslivsutveck-
lare på Munkedals kommun och Anders Borg på 
Position Väst.

Arbetet med utredningen och framtagandet av slut-
satser har skett under 2019 fram t o m februari 2020. 

Undersökningen är beställd av Position Väst.
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En stor del av rapporten består av datainsamling. Den 
första delen av datainsamlingen presenteras i kapitel 
3 och samlar de prognoser och analyser som redan 
gjorts för området. I den datainsamlingen har de 
främsta källorna varit:

•  Västra Götalands Godstransportstrategi från 2016 
och dess handlingsplan. 

•  Den nationella och regionala planen för infrastruk-
tur 2018-2029.

•  Rapport från Länsstyrelsen Västra Götaland från 
2020: Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i 
Västra Götaland. 

•  Analys avseende potential av kombiterminaler1 i Fyr-
bodal – rapport från 2016. 

•  Nyhetsartiklar och annat material.

•  En enkät som har skickats till alla näringslivsutveck-
lare Fyrbodal. Därefter gjordes det uppföljnings-
samtal med fyra näringslivsutvecklare. 

•  Fyra intervjuer med nyckelpersoner. Dessa perso-
ner har valts ut som representanter inom utpekade 
områden som har betydelse för att förbättra miljön 
för logistik. De utpekade områdena är innovation, 
infrastruktur, kombiterminal och godstransporter. 

•  Intervjuer med tre företag som är etablerade i  
Fyrbodal. 

Den enkät som skickades ut till näringslivsutvecklarna 
i Fyrbodal var till stor del utformad efter de kriterier 
Intelligent Logistik använder för att ranka Sveriges 25 
bästa logistiklägen. Intelligent Logistik använder sex 
kriterier som i sin tur styr vilken placering logistiklä-
get får. 
De sex kriterierna är: 
• yta, 
• flöden/geografi, 
• infrastruktur, 
• kompetens, 
• klimat 
• mark. 

För en djupare beskrivning av kriteriernas innebörd 
läs mer här. 

Metod  
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Kapitel tre sammanfattar de undersökningar, analy-
ser och prognoser som redan gjorts för Västra  
Götaland. 

Västra Götalands transportsystem  
ur ett EU-perspektiv 

EU har genom sitt transeuropeiska transportnät-
verk, även kallat Trans-European Transport Network 
(TEN-T), i uppgift att identifiera och utveckla Euro-
pas nätverk av järnvägslinjer, vägar, inre vattenvägar, 
sjöfartsvägar, hamnar, flygplatser och järnvägstermi-
naler. TEN-T har delat upp transportnätet i två lager: 
The Core Network är den utpekade infrastruktur 
som anses som ryggraden inom transportsystemet 
i EU. Här prioriterar TEN-T ett antal centrala trans-
portlänkar och noder. Infrastrukturen inom Core 
Network ska vara fullt utbyggd till år 2030. Det finns 
nio utpekade kärnnätverk i Europa. Det rosa nätver-
ket passerar bland annat Västra Götaland. (se figur 1). 

The Comprehensive Network består av den infra-
struktur som i ökad grad kopplar samman regioner 
inom EU och binder noder till den centralt utpekade 
infrastrukturen inom Core Network. Comprehensi-
ve Network ska vara fullt utbyggt 2050.

I Västra Götaland finns flera transportstråk som är 
utpekade av TENT-T som både en del av Core Net- 
work och Comprehensive Network: 

•  Sjöfart: Göteborgs hamn (Core),  
Strömstad (Comprehensive) 

• Flyg: Landvetter (Core) 

•  Järnväg: Västkustbanan, Norge/Vänerbanan, 
Västra stambanan (Core), Göteborg-Borås  
(Comprehensive) 

•  Väg: E6, väg 40 (Core), E45, E20  
(Comprehensive) 

Västra Götaland 
– en logistikregion  

3  

6  

Figur 1:  
The Core Network Corridors. 

Källa: EU, Trans-European  
Transport Network (TEN-T) 7. 



Godstransporter i Västra Götaland 

Ett regionalt mål för Västra Götalandsregionen är att 
vara en internationellt och nationellt ledande hållbar 
logistikregion med utvecklad intermodalitet för alla 
transportslag. Regionen är ledande inom akademisk 
forskning och utbildning inom transport, logistik 
och fordon, där Chalmers Tekniska Högskola och 

Göteborgs Universitet är de främsta institutionerna. 
Området har konkurrenskraftiga logistikerbjudan-
den med många destinationer, täta frekvenser och 
inom samtliga transportslag. I Västra Götaland finns 
totalt fjorton hamnar, två flygplatser och tre kombi-
terminaler (se figur 2). 
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Figur 2: Karta över flygplatser, hamnar och kombiterminaler. 

Källa: Regional plan för transportinfrastrukturen Västra Götaland 2018–2029, Godstransportstrategin 2016. 







I Västra Götaland finns många viktiga logistiska knut-
punkter För Sveriges transportsystem, liksom för 
Norges, har Göteborgs hamn en central roll. Den 
är Nordens största hamn och hanterar omkring 60 
procent av containertrafiken till sjöss till och från 
Sverige. Hamnen kopplas samman med starka gods-
stråk som E6, E20, E45 och riksväg 40 samt Väs-
tra stambanan, Västkustbanan och Norge-/Väner- 
banan.

Enligt Trafikverkets prognoser väntas godstranspor-
terna öka med 50 procent fram till år 2030. Figur 3 
visar inrikes godstransporter med svenska lastbilar 
fördelade på län för år 2015. Västra Götaland står idag 
för en mycket stor andel av såväl inrikes som utrikes 
transporter. I regionen beräknas arbeten där lastbil 
används öka med 1,1 procent per år under perioden 
2014 till 2040, vilket innebär en total ökning på 
64 procent. 

De prioriterade funktioner som nämns i den regiona-
la planen för godstransport är att det ska finnas en 
hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshan-
tering. Inriktningen ska huvudsakligen vara järnväg, en 
hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav 
och land och en god tillgänglighet för Vänersjöfarten. 
År 2020 kan det komma ett beslut från EU om ny 
klassning av vissa svenska vatten som underlättar för 
fler färdmedel att transportera gods. Detta innebär 
att Göta kanal kan bli en fraktled. 

Regeringen flerfaldigar satsningarna på investeringar 
i farleder och slussar jämfört med föregående plan. 
Mellan 2024–2029 ska slussarna i Trollhättan uppgra-
deras som en del av Vänersjöfarten och Göta kanal. De 
fartyg som idag återigen går genom Trollhätte kanal till 

Vänern skulle i praktiken kunna ta en godsmängd mot- 
svarande 5 fullastade tåg eller 130 lastbilar med släp. 

Tabell 1, på nästa sida, visar en lista över de satsningar 
och prioriteringar som finns i den nationella och den 
regionala planen för infrastruktur 2018–2029 som 
tangerar utvecklingen av godstransporter i Fyrbo-
dalregionen. I planerna har potterna justerats för att 
bättre möta upp de politiska viljeinriktningarna som 
finns i godstransportstrategin. Det mindre vägnätet har 
prioriterats då det är viktigt för ett levande näringsliv i 
hela regionen. Åtgärder som underlättar näringslivets 
transporter leder i första hand till kostnadsbesparing-
ar och inte till fler transporter. Kostnadseffektivare 
vägtransporter kan dock leda till en ökad överflytt-
ning från exempelvis järnväg och sjöfart.
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Sverige. Hamnen kopplas samman med starka godsstråk som E6, E20, E45, riksväg 40 samt Västra 

stambanan, Västkustbanan och Norge-/Vänerbanan.  

 

Enligt trafikverkets prognoser väntas godstransporterna öka med 50 procent fram till år 2030. Figur 4 

visar inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på län för år 2015. Västra Götaland står 

idag för en mycket stor andel av såväl inrikes som utrikes transporter. I Västra Götalandsregionen 

beräknas trafikarbetet med lastbil öka med 1,1 procent per år under perioden 2014 till 2040, vilket 

innebär en total ökning på 64 procent. 

 

 
Figur 4: Inrikes godstransporter med svenska lastbilar 2015 (miljoner ton-km respektive procentuell andel) 

fördelat på län Källa: Regionala planen för infrastruktur 2018–2029 

De prioriterade funktioner som nämns i den regionala planen för godstransport är att det ska finnas 

en hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering med huvudsaklig inriktning på järnväg, 

en hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och land, och en god tillgänglighet för 

Vänersjöfarten. År 2020 kan det komma ett beslut från EU om ny klassning av vissa svenska vatten som 

underlättar för fler färdmedel att transportera gods. Detta innebär att Göta Kanal kan bli en fraktled.  

Regeringen flerdubblar satsningarna på investeringar i farleder och slussar jämfört med föregående 

plan. Mellan 2024–2029 så ska slussarna i Trollhättan uppgraderas som en del av Vänersjöfarten och 

Göta kanal. De fartyg som idag går igenom Trollhättekanal till Vänern skulle i praktiken kunna ta en 

godsmängd motsvarande fem fullastade tåg eller 130 lastbilar med släp. 

 

Tabell 2 visar en lista över de satsningar och prioriteringar som finns i den nationella samt regionala 

planen för infrastruktur 2018–2029 som tangerar med utvecklingen av godstransporter i 

Fyrbodalregionen. I planerna har potterna har justerats för att bättre möta upp de politiska 

Figur 3: Inrikes godstransporter med svenska lastbilar 2015 (miljoner ton-km respektive procentuell andel) fördelat på län.

Källa: Regionala planen för infrastruktur 2018–2029.
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Stråk Funktion Problem Förslag till åtgärd Samhälls- 
ekonomisk 
beräkning, netto- 
nuvärdeskvot 
(NNK)

Lönsamhets- 
bedömning

Järnväg

Noden 
Göteborg,  
Olskroken

Person- och
godstranporter

Kapacitet och 
robusthet

Planskilda anslutningar av 
Norge-/Vänerbanan, Södra 
Bohusbanan och Västra stam-
banan samt ny godstågsvia-
dukt mellan Marieholm och 
Västkustbanan

2,06 Lönsam

Norge- 
Vänerbanan, 
Kil - Öxnered

Nationella och  
regionala gods- och 
persontransporter

Kapacitet och 
robusthet

Åtgärder för förbättrad 
kraftförsörjning

- Pågående
projekt

Norge- 
Vänerbanan, 
Älvängen

Nationella och  
regionala gods- och 
persontransporter

Kapacitet och 
robusthet

Uppbyggnad av vändspår i 
Älvängen för pendeltågstrafik

7,49 Lönsam

Sjöfart

Göta älv – 
Vänern, 
Trollhätte kanal

Nationellt och 
regionalt stråk för 
godstransporter

Brist i 
kapacitet och 
användbarhet

Ombyggnad av sex stycken 
slussar i ny sträckning

0,34 Lönsam

Farleden in till 
Göteborgs hamn

Godstransporter Kapacitet Fördjupning av farleden för 
att kuna ta emot fartyg med 
större djupgående

3,04 Lönsam

Väg

E20 Alinsås - 
Vårgårda

Nationellt och 
regionalt gods- 
och pendlingsstråk

Brist i  
trafiksäkerhet, 
användbarhet 
och kapacitet

Ombyggndad till mötesfri 
landsväg i delvis ny 
sträckning

- Pågående  
projekt

E20 förbi 
Vårgårda

Nationellt och  
regionalt gods- 
och pendlingsstråk

Brist i  
trafiksäkerhet, 
användbarhet 
och kapacitet

Ombyggnad till mötesfri 
landsväg

0,73 Lönsam

E20 Vårgårda – 
Vara

Nationellt och  
regionalt gods- 
och pendlingsstråk

Brist i  
trafiksäkerhet, 
användbarhet 
och kapacitet

Ombyggnad till mötesfri 
landsväg

1,65 Lönsam

E45 Tösse – 
Åmål

Nationellt och  
regionalt stråk för 
gods och  
arbetspendling

Brist i  
trafiksäkerhet, 
användbarhet

Ombyggnad till mötesfri 
landsväg i befintlig 
sträckning

1,04 Lönsam

Väg 1004 och E6
 
Nordby, Strömstad

Stråk för interna-
tionella godstrans-
porter samt turism 
och gränshandel 
Norge-Sverige

Kapacitets- 
och trafiksäk-
erhetsbrist i 
vägnät/stråk 
kopplat till 
större handels- 
etablering

Ombyggnad av väg 1040 
samt av trafikplats E6 Nordby

- Extern  
finansie- 
ring

Tabell 1: Åtgärder och investeringar som kan påverka godstransportsegmentet i geografin för Fyrbodal.

Källa: Regionala planen för infrastruktur 2018-2029.



Godsstråk i Västra Götaland

Västra Götaland är en betydande transitregion för 
godstrafik där denna i huvudsak går i nordsydlig rikt-
ning, där utrikestrafiken till/från Norge utgör en bety-
dande del av volymen. Väg- och järnvägsstråken ge-
nom regionen är transportkorridorer för svensk och 
norsk utrikeshandel. Majoriteten av de lastade fordo-
nen från Sverige till Norge utgår från området Göte-
borg, norra delarna av Västra Götaland och Bohuslän. 
Totalt sett utgör transittrafiken på E6 söder om Göte-

borg drygt 30 procent av den tunga trafiken och norr 
om Göteborg drygt 50 procent. Detta bör främst till-
skrivas importvolymer via Göteborgs hamn med den 
norska marknaden som destination. Vägtransporter-
na dominerar inom regionen; cirka 60 procent av de 
totala godsmängderna transporteras på väg och spe-
ciellt på E6, E45, E20 och riksväg 40. Lastbilstrafiken 
över gränspassagen vid Svinesundsbron har ökat med 
upp emot 40 procent under de senaste tio åren. 
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Figur 4: Illustration över huvudsakliga godsstråk och logistikintensiva områden.

Källa: Godstransportstrategi för Västra Götaland. 
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Figur 5: Illustration över huvudsakliga godsstråk och logistikintensiva områden Källa: Godstransportstrategi för 

Västra Götaland 

I Västra Götalandsregionens godstransportstrategi har man identifierat följande brister med koppling 

till godstrafiken i området: 

• Hög andel vägtransporter, särskilt utefter E6 och väg 40 

• Låg andel järnvägstransport avseende vissa järnvägssträckningar; underutvecklad 

järnvägstrafik till/från Norge samt mot södra Sverige och kontinenten, 

• begränsad godstrafik på Älvsborgsbanan samt obefintligt utnyttjande av Kinnekullebanan och 

Viskadalsbanan avseende godstransporter 

• Låg andel närsjöfart 

• Bristande förutsättningar för intermodala transportupplägg (terminaler och 

spåranslutningar) 

• Bristande kapacitet och robusthet samt trängsel i infrastrukturen i Göteborgsregionen både 

avseende väg och järnväg 

• Bristande kapacitet och trafiksäkerhet på vissa stråk 



I Västra Götalandsregionens godstransportstrategi har man identifierat följande brister  
med koppling till godstrafiken i området: 

•  Hög andel vägtransporter, särskilt utefter E6  
och väg 40. 

•  Låg andel järnvägstransport på vissa järnvägs-
sträckor; underutvecklad järnvägstrafik till/från 
Norge samt mot södra Sverige och kontinenten.

•  Begränsad godstrafik på Älvsborgsbanan samt 
obefintligt utnyttjande av Kinnekullebanan och 
Viskadalsbanan avseende godstransporter. 

•  Låg andel närsjöfart.

•  Bristande förutsättningar för intermodala trans-
portupplägg vad gäller terminaler och spårans- 
lutningar.

•  Bristande kapacitet och robusthet samt trängsel i 
infrastrukturen i Göteborgsregionen, både avse- 
ende väg och järnväg. 

•  Bristande kapacitet och trafiksäkerhet på vissa 
stråk.

•  Otillräcklig kapacitet och funktionalitet i järnvägs-
systemet.

•  Potentiell intressekonflikt mellan stadsutveckling, 
logistikytor och infrastruktur i Göteborg. 
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Ett hållbart godstransportsystem 

Sverige har målet att vara ett klimatneutralt sam hälle 
2045. Omställning till en fossiloberoende transport-
sektorn har en stor betydelse för att nå det målet. 
Det blir tydligt då transportsektorn är den enda sek-
torn med ett specifikt miljömål utöver det nationella 
målet. Sverige har som mål att inrikes transporter ska 
minska med 70 procent senast till år 2030 jämfört 
med 2010 års nivåer. Transportsektorn står idag för 
cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. I grova 
drag utgör tung lastbilstrafik 10 procent av hela for-
donsflottan men står för cirka 40 procent av trans-
portsektorns utsläpp.

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regio-
nala klimatmålen i Sverige – 2030 ska regionen vara 
fossiloberoende. För godstransporterna gäller det att 
använda längre och tyngre fordon samt att flytta över 
gods från väg till järnväg och sjöfart. Det behövs även 
bättre nyttjande av alla trafikslagen genom förbättrad 
logistikplanering, trafikledning och trafikinformation. 

Tunga fordon utgörs idag nästan uteslutande av die-
selfordon. Samtidigt finns det flera fordonstillverka-
re som kan erbjuda tunga lastbilar som kan drivas på 

biogas. Det finns också flera stationer i Sverige för 
biogastankning av tunga fordon. Utöver biogasen är 
det mycket som tyder på att elektrifieringen kommer 
att utgöra en central del av lösningen på transport-
sektorns klimatutmaningar. Det innebär att Sverige 
måste kunna förse elfordon med en trygg och till-
gänglig infrastruktur för laddning. Godstrafiken skul-
le behöva en rikstäckande laddinfrastruktur med en 
mycket hög kapacitet. Stora mänger av dagens gods- 
transporter utgår ifrån transportnoder som hamnar 
och terminaler samt vid logistikcenter. Därför kräver 
godstransporterna att det initialt är ett fokus på 
att etablera laddinfrastruktur vid dessa depåer och 
transportnoder. 

Laddning av lastbilar kräver dock höga effekter. För 
medeltunga lastbilar krävs en effekt på 50–450 kW 
beroende på hur snabbt laddningen ska ske. Detta sät-
ter press på elnätet och geografiskt kan utmaningen 
vara de logistiknoder där omlastning av transporter 
sker. Här kan effektbehovet bli stort då efterfrågan 
från flera fordon, på både snabb- och långsamladdning, 
kommer att finnas. Placeringen av logistiknoderna kan 
ha stor påverkan på det lokala effektbehovet.



Godstransporterna står inför stora utmaningar för 
att klimatmålen ska kunna nås. Samtidigt ökar efter-
frågan på godstransporter, både nationellt och i vår 
region. Fram till år 2030 förväntas godstransporterna 
öka med 50 procent nationellt och i Västra Götaland 
förväntar man sig att bara lastbilstrafiken ökar med 1,1 
procent per år till 2040, vilket innebär en total ökning 
på 64 procent. Godstransporterna ska möta de ambi-
tiösa hållbarhetsmål som ställs med effektivare trans-
portlösningar som inte är beroende av fossila bräns-
len. Det är stora omställningar som står på agendan 
och de kommer att påverka hur vi transporterar gods 
idag jämfört med om fem, tio och femton år. 

För att Fyrbodal ska kunna vara konkurrenskraftig 
som logistikregion idag och i framtiden måste vissa 
förutsättningar vara på plats och harmoniseras för att 
kunna underlätta och bidra till dessa omställningar. 

En strategisk placering med viktig infrastruktur 

Fyrbodal är beläget i en region som är en viktig lo-
gistisk knutpunkt med mycket logistisk aktivitet och 
stora godsflöden. Flera kommuner i Fyrbodal ligger 
i direkt eller nära anslutning till hamnar, vägar och 
järnvägar som är strategiskt utpekade på regional,  

nationell och EU-nivå. Att dessa är strategiskt angivna 
innebär bland annat att det finns incitament från  
flera instanser att tillsätta resurser för att fortsätta 
underhålla och utveckla infrastrukturen både nu och 
i framtiden. 

I Figur 5 illustreras det att flera av de utpekade gods-
stråken går igenom Fyrbodal. Stråk 2 och 5 är direkt 
knutna till det flöde som går mellan Göteborg och 
Oslo – ett flöde som utgör en stor del av alla god-
stransporterna i regionen. Ett av de fyra logistikin-
tensiva områdena ligger även i Fyrbodal. Området 
representerar bland annat Trestad Center, en lo-
gistikintensiv hub placerad mellan Vänersborg och 
Trollhättan. Från Trestad Center utgår Stråk 6, medan 
Stråk 5 passerar området. I de östliga delarna av Fyr-
bodal ligger Vara, Essunga och Grästorp, som är an-
slutna till Stråk 6 och 4. I figur 5 kan vi även se att tre 
sjöfartsstråk är identifierade, varav två ligger i Fyrbo-
dal. I nordväst ligger Strömstad hamn med trafik mot 
Norge och i mitten finns Brofjorden. Dessa hamnar är 
strategiskt utpekade av EU:s TENT-T.

Analys  

4  
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Mer än hälften av de totala godsmängderna trans-
porteras på väg. I Fyrbodal passerar de strategiska 
vägstråken E6, E45 och E20. Av de 17 kommuner som 
finns i området är det 11 som ligger i direkt anslut-
ning till dessa vägar. Vid E6 ligger Strömstad, Tanum, 
Munkedal och Uddevalla. Dessa kommuner ligger 
strategiskt med tanke på de stora flödena som pas-
serar mellan Göteborg och Oslo. Vid E45 ligger Åmål, 
Mellerud, Vänersborg och Trollhättan och vid E20 
ligger Essunga och Vara. De övriga sex kommunerna 
ligger dock inom rimligt avstånd till minst ett av de tre 
vägstråken. En av dessa kommuner är Grästorp. Via 
Grästorp passerar en stor del av den godstrafik som 
ska till Trestadsområdet och Norge och som kommer 
från Jönköpingshållet via E4. Så även om Grästorp 
inte ligger i direkt anslutning till ett av de strategiska 
vägstråken passerar ett stort godsflöde kommunen. 

Ovan har det konstaterats att Fyrbodals geografiska 
läge är strategiskt i förhållande till de viktiga strå-
ken av infrastruktur och flöden kopplade till god-
stransporter. I figur 5 kan man även se att det lig-
ger ett stort logistikintensivt område i Göteborg. På 
grund av sin geografiska placering och närhet till de 
strategiska stråken är Göteborg en attraktiv plats att 
placera sina logistikverksamheter på. Markhyrorna är 
dock höga i Göteborg, och där kan Fyrbodal konkur-
rera med lägre priser för mark och lokaler. I Göteborg 
finns viss problematik med trängsel och konkurrens 
om mark. Det kan bidra till en intressekonflikt mellan 
stadsutveckling, logistikytor och infrastruktur. Dessa 
osäkerheter är något som talar för etableringar i de 
andra logistikintensiva områdena än just de som ligger 
i Göteborg.

14  
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Figur 5:  Fyrbodal/Position Västs placering uti-
från huvudsakliga godsstråk och logistikinten- 
siva områden.

Källa: Godstransportstrategi för Västra Götaland 
(t.v.) och karta över Position Västs geografi 
(t.h.), källa: Position Väst.
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Figur 5: Illustration över huvudsakliga godsstråk och logistikintensiva områden Källa: Godstransportstrategi för 

Västra Götaland 

I Västra Götalandsregionens godstransportstrategi har man identifierat följande brister med koppling 

till godstrafiken i området: 

• Hög andel vägtransporter, särskilt utefter E6 och väg 40 

• Låg andel järnvägstransport avseende vissa järnvägssträckningar; underutvecklad 

järnvägstrafik till/från Norge samt mot södra Sverige och kontinenten, 

• begränsad godstrafik på Älvsborgsbanan samt obefintligt utnyttjande av Kinnekullebanan och 

Viskadalsbanan avseende godstransporter 

• Låg andel närsjöfart 

• Bristande förutsättningar för intermodala transportupplägg (terminaler och 

spåranslutningar) 

• Bristande kapacitet och robusthet samt trängsel i infrastrukturen i Göteborgsregionen både 

avseende väg och järnväg 

• Bristande kapacitet och trafiksäkerhet på vissa stråk 
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Möjligheter för alternativa transportmöjligheter 

Fyrbodal är välförsedd med strategiska väg-, sjö- och 
järnvägsstråk. Detta är av betydelse för godstranspor-
ter både nu och i framtiden. Trots möjligheten att 
transportera via järnväg och sjöfart är det vägtrafiken 
som dominerar i dagsläget. Enligt prognoser kommer 
vägtransporterna att öka och fortsätta vara betydan-
de i framtiden. För att godstransporterna ska nå håll-
barhetsmålen behöver stora delar av godset förflyt-
tas från väg till sjöfart och järnväg.

Totalt finns det 14 hamnar i Västra Götaland, varav 
hälften är placerade i Fyrbodal. Fyra av hamnarna ligger 
längst Bohuskusten (Uddevalla, Lysekil, Brofjorden 
Preemraff, Strömstad) och tre av hamnarna ligger 
vid Vänern (Åmål, Vänersborg och Trollhättan). Base- 
rat på de satsningar och hållbarhetsmål som finns på 
regional och nationell nivå är det troligt att hamnarna 
som är placerade vid Vänern kommer att ha en större 
strategisk betydelse i framtiden än vad de har idag. 
Detta kan bland annat märkas på att regeringen fler-
faldigar investeringarna i farleder och slussar. Utö-
ver det kommer hamnen i Trollhättan att bli en del 
av Vänersjöfarten och Göta kanal före 2029. Troligt 
är även att Göta kanal blir klassad som en fraktled. 
Det beror på utfallet i EU:s beslut och att man vill 
föra över delar av godstrafiken från vägar till sjöfart. 

Utöver sjöfart är järnvägen ett område där man vill 
öka användningen för godstransporter. Det finns 
dock brister med omställningen på grund av otillräck-
lig kapacitet och funktionalitet i järnvägssystemet. 
Detta gäller järnvägstrafik till/från Norge samt mot 
södra Sverige och kontinenten. Norge/Vänerbanan 
kan dock vara en järnväg som får ökad användning i 
framtiden för gods. Den är strategiskt utpekad av EU 
och det finns flera planerade åtgärder för förbättring 
i den regionala planen för infrastruktur. Idag är den 
delvis försedd med dubbelspår mellan Öxnered och 
Göteborg, vilket skapar bra förutsättningar för fler 
transporter på järnväg till och från Vänersborg/Troll-
hättan och Göteborg. 

Intermodala transportupplägg 

Trots möjligheten att transportera via järnväg och 
sjöfart är det vägtrafiken som dominerar. Så var även 
fallet för de tre företag som intervjuades. Till och från 
deras anläggningar sker transporterna uteslutande 
via vägnätet i Fyrbodal. En förutsättning för att bättre 
kunna använda fler transportslag för gods är att det 
finns möjlighet till omlastning mellan väg-järnväg-sjö-
fart. Dessa omlastnings-möjligheter kan ske via kom-
biterminaler. I Västra Götalandsregionens godstrans-
portstrategi har man pekat på att det finns bristande 
förutsättningar för intermodala transportupplägg. 
Därför är en del av handlingsplanen att arbeta för att 
främja och skapa goda förutsättningar för intermoda-
litet. Kombiterminaler kan skapa förutsättningar för 
omlastning och bidrar därmed till en effektiv logistik 
och ökad intermodalitet. Intervjuerna med nyckel-
personerna inom områdena godstransporter och 
kombiterminal understryker kombiterminalens vitala 
funktion för framtida godstransporter. De förklarade 
att kombiterminalen är av strategisk betydelse för 
godstransporter och det finns strategiska lägen för 
att satsa på en kombiterminal i Fyrbodal.

I dagsläget finns den största kombiterminalen i Fyrbo-
dal i Uddevalla. Den anses dock inte vara av lika stor 
strategisk betydelse som de i Göteborg och Falkö-
ping. Kombiterminalen i Uddevalla har en daglig tåg-
pendel med containrar till och från Göteborgs hamn. 
Verksamheten har pågått i några år och är under ut-
veckling. Utöver Uddevalla finns det möjlighet för om-
lastning i Dingle, Skee och Åmål. Enligt den rapport 
som gjordes i Fyrbodal 2016, där befintliga och möjli-
ga kombiterminaler identifieras, har flera kommuner 
den infrastruktur som krävs för att starta en terminal 
för omlastning mellan väg, järnväg och i vissa fall även 
sjöfart. Rapporten identifierar att Bengtsfors, Melle-
rud, Lysekil, Munkedal, Vänersborg och Trollhättan 
har potential och infrastruktur för en kombiterminal. 

Med fler omlastningsmöjligheter skulle de intermoda-
la transporterna kunna öka och därmed bidra till en 
mer effektiv användning av det breda utbudet av sjö-
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fart och även transport via järnväg. Om Fyrbodal kan 
erbjuda förutsättningar för intermodala transporter 
kan detta ge en ökad effektivitet inom logistik och 
stärka dess möjligheter, vilket kan göra Fyrbodal mer 
konkurrenskraftigt vid nya logistiketableringar. Nyck-
elpersonerna inom godstransporter och kombiter-
minal poängterade att en grundpelare för att kunna 
starta en kombiterminal är samverkan mellan aktörer.  
Enligt de intervjuade nyckelpersonerna måste frågan 
drivas av antingen kommunerna eller kommunalför-
bundet. Dessa kan dock inte driva frågan utan dialog 
med näringslivet och potentiella användare av kom-
biterminalen. 

Samverkan mellan aktörer för utveckling  
och innovation

För att Fyrbodal ska vara attraktivt och konkurrens-
kraftigt inom logistik är det inte bara viktigt att det 
finns bra infrastruktur eller att det ligger strategiskt. 
Det krävs även att det finns ett underlag för att 
konstant kunna förbättra logistikens möjligheter. Det 
är ett faktum att godstransportsystemet står inför 
en stor förändring där hållbarhetsaspekten är en 
betydande drivfaktor för omställning. För att vara i 
framkant och inte halka efter i den omställningen är 
samverkan mellan aktörer viktig för utveckling och 
innovation av godstransporter.

Göteborg har blivit en arena för hållbara och inno-
vativa urbana godstransporter. Det kan delvis förkla-
ras av det täta samarbete man lyckats skapa mellan 
näringslivet, universiteten och den offentliga sek-
torn – trippelhelix. Göteborg har en stark fordonsin-
dustri och är rikt på logistikföretag; både Chalmers 
och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har 
logistikutbildningar och på Lindholmen Science Park 
finns Closer – en nationell arena för ökad transport-
effektivitet, innovation och test av hållbara urbana 
godstransporter. Closer driver även godsnätverket 
i Göteborg, där viktiga aktörer från hela trippelhelix 
träffas och diskuterar nuläget och utvecklingen av 
godstransporterna i Göteborg.

För att kunna utveckla godstransporterna är det 
viktigt med nätverk och arenor likt dem i Göteborg. 

Dessa arenor kan till exempel vara ett godsnätverk 
och demonstrations- och testarenor där gods- och 
logistikrelaterad forskning och innovation kan appli-
ceras och testas under verkliga omständigheter och 
på affärsmässiga grunder. I dagsläget finns inte dessa 
nätverk eller arenor i Fyrbodal. Kartläggningen av lo-
gistikmiljön har dock visat att de aktörer som typiskt 
samverkar i dessa nätverk eller arenor finns i Fyrbo-
dal. I området finns flera företag som har stor pro-
duktion och dagliga försändelser av sina produkter. 
Dessa typer av företag är beroende av att transpor-
terna till och från deras verksamheter fungerar och 
är effektiva. Fyrbodal har även flera logistikföretag, 
speciellt vid logistikhubben Trestad Center, där bland 
annat Schenker, Varner Group, och Centralen är pla-
cerade.  Andra exempel på logistiskföretag är Katoen 
Natie i Trollhättan och EU-terminalen i Strömstad. 
Även e-handelsföretag med centrallager ligger i om-
rådet. Exempel på dessa är Junkyard, Gymgrossisten, 
och New Wave. 

I Trollhättan verkar flera intressanta aktörer. Inom 
forskning och utveckling finns både Högskolan Väst 
och Innovatum. Innovatum är en Science Park för ut- 
veckling av kunskap, företagande och innovation 
som har särskild kompetens inom hållbara transpor-
ter. Där har man fokus på tunga fordon, personbilar 
och till viss del sjöfart och arbetar bland annat med 
förnybara bränslen, infrastruktur, uppkopplade for-
don och autonoma transporter. Utöver detta har de 
ett tätt samarbete med Lindholmen Science Park. I 
Trollhättan ligger även NEVS (National Electric Vehic-
le Sweden), en elbilstillverkare. I Fyrbodal finns även 
Fyrbodals Kommunalförbund som har kompetens 
inom hållbara transporter. De driver och har drivit 
flera projekt för att nå målet om fossilfria transporter 
i Fyrbodal före 2030. Kommunalförbundet blev utpe-
kat av nyckelpersonerna inom godstransporter och 
kombiterminaler som en viktig aktör för samordning 
av frågan om godstransporter. 

Det finns alltså flera aktörer i Fyrbodal som är fram-
stående inom hållbara transporter men som inte ännu 
har fokuserat så mycket på godstransporter. Nyckel-
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personen inom innovation nämnde att det är svårt att 
identifiera behovsägare som vill arbeta med innova-
tion och utveckling av godstransporter. Om dessa be-
hovsägare fanns skulle man till exempel kunna nyttja 
Innovatums kompetens för att arbeta innovativt med 
godstransporter. Innovatum har resurserna för att 

kunna arbeta med hållbara godstransporter, de har 
tillgång till både kompetens, nätverk och testmiljöer. 
Samtidigt säger ett av de intervjuade företagen att de 
gärna är med och samverkar för att utveckla logistik-
miljön.

Figur 6 illustrerar att det finns potentiella behovsäga-
re och partner för samarbete i Fyrbodal. De organisa-
tioner som visas i figuren är bara exempel. 
I enkäten som skickades ut till Fyrbodals näringslivs-
utvecklare kan man avläsa att det finns många företag 
som skulle kunna vara potentiella behovsägare. En-
käten visar även att flera av kommunerna har varit 
involverade i projekt som är logistikrelaterade.  Det 
finns alltså kompetens bland aktörer och potentiel-
la behovsägare i Fyrbodal som skulle kunna samver-

ka för att utveckla logistikmiljön, det saknas bara en 
samordnare för att påbörja dialogen mellan dessa 
aktörer. Här hade till exempel Fyrbodals Kommunal-
förbund kunnat ta en roll och skapa en dialog om po-
tentialen för samverkan om godstransporter. I dags-
läget arbetar dock inte kommunalförbundet med 
godstransporter. Här påpekade dock nyckelpersonen 
inom godstransporter att mer kunskap om logistik 
och godstransporter behövs i kommunalförbundet. 

Figur 6: Exempel på behovsägare och organisationer för samverkan i Fyrbodal. 

Foto: Jerry Lövberg



Möjligheter för hållbara godstransporter  
genom alternativa drivmedel 

Utöver att godstransporterna i den hållbara omställ-
ningen behöver bli mer effektiva och gå över från 
väg till järnväg och sjöfart, finns det även en aspekt 
som rör drivmedlet. Trots att de tunga lastbilarna 
bara utgör 10 procent av fordonsflottan står de för 
cirka 40 procent av utsläppen. De tunga fordonen 
körs i dagsläget nästan uteslutande på diesel och 
måste därför gå över till att drivas med biodrivme-
del och el. 

De lastbilar som för närvarande kan drivas på for-
donsgas tankas med antingen flytande eller kom-
primerad fordonsgas. Fyrbodal är ett område som 
är framstående inom infrastruktur för fordonsgas. 
Jämfört med Göteborg, som har 71 600 personer 
per gastankstation, har Fyrbodal 24 500 invånare 
per station. Många av stationerna är dock avsedda 
för personbilar och det som begränsar tyngre for-
don att tanka biogas på dessa stationer är de fysiska 
hindren, till exempel om det finns plats för fordonet 
att tanka. Under 2020 kommer ytterligare en tank-

station för komprimerad fordonsgas att invigas vid 
Trestad Center. Den tankstationen kommer speci-
fikt vara avsedd för tunga fordon. Det finns även en 
tankstation för komprimerad fordons gas i Grästorp. 
Gällande flytande fordonsgas, som bara är avsedd 
för tunga fordon, finns det endast 18 stationer i Sve-
rige, vilket är få jämfört med de 190 publika kompri-
merade fordonsgasstationerna som finns. I Västra 
Götaland finns det 3 sådana stationer, ingen av dem 
ligger i Fyrbodal.

Elektrifieringen av tyngre fordon kommer att spela 
en stor roll i omställningen. Utbudet av ellastbilar är 
dock begränsat, likaså deras laddningsmöjligheter. I 
Västra Götaland finns endast en laddstation anpas-
sad för tunga fordon som t.ex. distributionslastbilar. 
Laddstationen är den första i sitt slag och ligger i 
Göteborg. För att Fyrbodal i framtiden ska kunna 
erbjuda laddning av tyngre fordon krävs det samver-
kan mellan aktörer. Dessa stationer för laddning bör 
placeras vid logistikhubbar och transportnoder. Här 
skulle till exempel Trestad Center kunna vara en så-
dan logistikhub.
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Figur 9: Tankning av CBG i Fyrbodal (t.h.) och LBG i Västra Götalandsregionen (t.v.) Källa: Fossilfri Gränsregion 
2030, Energigas Sverige 

Figur 7: Tankning av komprimerad fordonsgas i Fyrbodal (t.v.) och flytande fordonsgas i Västra Götaland (t.h.)

Källa: Fossilfri Gränsregion 2030, Energigas Sverige.



Fyrbodal befinner sig i den region som är Sveriges 
främsta när det handlar om transporter och indu-
strier. Fyrbodal ligger strategiskt placerad mellan 
Göteborg och Oslo samt i anslutning till flera av de 
utpekade godsstråk som präglar regionen. Strategisk 
infrastruktur finns i Fyrbodal: hälften av alla regio-
nens hamnar, Norge/Vänerbanan samt vägarna E6, 
E20 och E45. Fyrbodal kan dessutom erbjuda konkur-
renskraftiga priser på mark och lokaler jämför med 
dem kring Göteborg. Dessa förutsättningar gör att 
Fyrbodal kan vara attraktivt för logistiketableringar i 
dagsläget. Det finns dock andra faktorer som skulle 
kunna öka Fyrbodals attraktivitet och konkurrens-
kraft för fler logistiketableringar. Godstransporterna 
står inför en omställning som kommer kräva för-
ändring och utveckling av logistikklimatet. En för- 
ändring som är beroende av en stark samverkan mel-
lan aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn 
och forskningen. I Fyrbodal finns det en brist på sam-
verkan mellan dessa aktörer. Kompetensen finns för 
att kunna vara en del av omställningen och erbjuda 
utveckling och innovation av godstransporter och lo-
gistikverksamheter. 

En annan faktor som kan öka konkurrenskraften är 
om Fyrbodal kan erbjuda omlastningsmöjligheter för 
att öka de intermodala transporterna. En sådan för-

utsättning kommer att vara central i framtidens gods- 
transportsystem. I Fyrbodal finns flera utpekade stra-
tegiska lägen för att till exempel kunna bygga en kom-
biterminal. Det krävs dock att det finns en aktör som 
kan driva en sådan fråga. Det är tydligt att samverkan 
mellan aktörer är viktig, oavsett om det handlar om 
innovation och utveckling, demonstrationer och test, 
införandet av infrastruktur för alternativa drivme-
del eller frågan om en kombiterminal. Fyrbodal har 
en styrka i att det är en region som är i framkant när 
det kommer till infrastruktur av alternativa drivmedel 
till fordon. Detta skulle kunna vara en förutsättning 
som till exempel bidrar till en omställning till fler bio-
gaslastbilar i området. 

Västra Götaland är en mycket stark industri- och 
logistikregion. Denna rapport visar att delregionen 
Fyrbodal har goda förutsättningar att bli än mer 
attraktiv för logistiketableringar. Genom ett utökat 
och dedikerat samarbete mellan berörda aktörer 
kan konkurrenskraftiga och hållbara logistiklösningar 
skapas i Fyrbodal, vilket givetvis skulle bidra till att 
stärka Västra Götaland ytterligare. Någon måste 
bara börja driva frågan och samla aktörerna för att 
starta en dialog och inleda samverkan för fortsatt 
utveckling.
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