
 
PRESSMEDDELANDE FRÅN SVINESUNDSKOMMITTÉN OCH HALDENS KOMMUN 

Möjlighet att tycka till om utveckling av 
området vid Gamla Svinesundsbron  
 

Svinesund är den viktigaste gränsövergången mellan Norge och Sverige och nu vill offentliga 
aktörer på den svenska och norska sidan att området kring Gamla Svinesundsbron återigen 
ska bli en attraktiv plats att besöka. Inom ramarna för den norsk-svenska förstudien 
Svinesundsbron arbetar Svinesundskommittén, Haldens kommun och Strömstads kommun 
med att se över vilka möjligheter till utveckling som finns.  

Området kring gamla Svinesundsbron är en oslipad diamant, med stora natur- och 
kulturvärden både på svensk och norsk sida. Förstudieprojektet Svinesundsbron undersöker 
förutsättningar, hinder och potential för att kunna attrahera en lämplig och hållbar 
företagsetablering/investering inom besöksnäringen. Det långsiktiga målet är att skapa ett 
internationellt attraktivt besöksmål som tillgängliggör Svinesundsbron och områdets natur- 
och kulturvärden för besökare och boende. Det innebär ökad konkurrenskraft och 
affärsmöjligheter hos små och medelstora företag i närheten av Gamla Svinesundsbron.  

Som ett led i arbetet bjöds områdets mark- och fastighetsägare in till dialogmöte tisdag 24 
maj. Mötet hölls vid svenska brofästet och handlade om utvecklingen av området. Under 
mötet presenterades bland annat de höga natur- och kulturvärden som finns i området. 
Deltagarna kom med inspel och idéer och tillsammans tittade man på vilka möjligheter och 
utmaningar som finns kopplat till en utveckling av broområdet. 

- Det var en god stämning på mötet. De flesta som kom var tydligt positiva och vill vara 
med och utveckla området för att få fler besökare. Boende lyfte att en ökad trafik blir 
ett problem som måsta lösas, säger Lise Antonsen, strateg Halden kommune och Cecilia 
Nilsson, VD Svinesundskommittén. 

Nu kan även allmänheten lämna synpunkter på hur utvecklingen av området kan se ut. Klicka 
på länken nedan för att komma till formuläret hos Halden kommune där du kan lämna dina 
tankar och idéer om Gamla Svinesundsbron.  

 

Åsiktsformulär 
Klicka här för att komma till åsiktsformuläret på Halden kommunes hemsida.  

 

 

https://halden.smartbyene.no/


 
 
Fakta om förstudien:  
 
Förstudien är finansierad av Fyrbodals kommunalförbund, Haldens kommun, Interreg Sverige-Norge, 
Svinesundskommittén och Västra Götalandsregionen.  

I tillägg är följande samarbetspartner involverade i arbetet: Bohusläns museum, Ekomuseum 
Gränsland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Position Väst, Strömstads kommun, Tanums kommun, 
Viken fylkeskommun, Visit Østfold och Østfoldmuseene.  

 

Kontakt:  

Cecilia Nilsson, VD, Svinesundskommittén, tel. +46 702 149024 

Lise Antonsen, rådgiver, Halden kommune, tel +47 9324 00 22 

Victor Borge Svendsen, rådgiver, Halden kommune, tel +47 9573 21 83 

 

 

 


