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Detta är Svinesundskommittén

• Ett politiskt samarbete mellan Viken och Västra 
Götaland. Vi medverkar till att skapa möjligheter 
för tillväxt och hållbar utveckling i gränsregionen. 

• Medlemmar i Svinesundskommittén är kommuner 
och region/fylke.

• Svinesundskommittén arbetar på mandat av 
medlemmarna och Nordiska ministerrådet. 



Medlemmar

• Aremark kommune

• Bengtsfors kommun

• Dals-Eds kommun

• Fredrikstad kommune

• Halden kommune

• Hvaler kommune

• Melleruds kommune

• Rakkestad kommune

• Råde kommune

• Sarpsborg kommune

• Strömstads kommun

• Tanums kommun

• Trollhättan Stad

• Viken fylkeskommune

• Västra Götalandsregionen

• Åmåls kommun



Vision:

”En gränsregion med stark (robust) och hållbar 

tillväxt, där gränsen skapar möjligheter för boende, 

besökare och näringsliv”



Gränskommittéerna

• Gränskommittéernas är medlemsorganisationer som samlar lokala och regionala aktörer 
som verkar för att främja utvecklingen i gränsregionerna i Norden. Den lokala och regionala 
förankringen av samarbetet är central och har bidragit till att verksamheten är livskraftig och 
fortsätter att utvecklas 

• Gränskommittéernas uppdrag är att utgöra den institutionella infrastrukturen för det lokala 
och regionala gränsöverskridande samarbetet





En aktiv gränsregion med stor 
potential 

• Sverige-Norge-gränsen är en av EU:s yttre gränser och 
dessutom en av de längsta.

• Stor arbetspendling mellan länderna

• Befolkningsmängd i Viken och Västra Götalands är 
tillsammans 2,9 miljoner – 23 % av Norges befolkning 
och 17 % av Sveriges befolkning (SSB 2020 och SCB 
2019)

• Sverige och Norge är varandras viktigaste 
handelspartners (Business Sweden, 2020)



Varför är samarbetet via Svinesundskommittén viktigt

• Svinesundskommittén är en gränsöverskridande politisk arena

• Vi arbetar för att etablera fler robusta strukturer för gränsöverskridande samarbete

• Genom det gränsregionala arbetet kan vi stärka våra gemensamma tillväxtområden



Vi måste förstå värdet i – och risken med – att vara en 
gränsregion Genomsnittlig dygnstrafik över Nya Svinesundsbron per månad

April 2019 April 2020

Alla fordon 16 728 3 580

Fordon mindre än 5,6 m 14 006 1 634

Fordon större än 5,6 m 2 677 1 927



Vad ska vårt arbete utgå från?

• VG 2020

• Østfold fylkesplan

• Interreg-programmen 

• Handlingsprogram Fyrbodal

• Kommunernas visioner och planer

• Nordiska ministerrådets samarbetsprogram 



Nordiskt samarbetsprogram för 
regional utveckling och planering 
2017 - 2020
Regionalpolitiska temagrupper

• Hållbar landsbygdsutveckling

• Innovativa och resilienta regioner

• Hållbara städer och stadsutveckling

• Gränshinder



Övergripande mål 

• Att utveckla Svinesundsregionen som en av 
Nordens mest attraktiva och starkaste 
gränsregioner för boende, näringslivsutveckling och 
turism.

• Att bidra till att riksgränsen representerar en 
möjlighet för utveckling i regionen (regiontillväxt).



Svinesundskommitténs inriktningsmål 

• Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig 
hållbar utveckling. 

• Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser. 

• Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och
språkliga samhörigheten. 

• Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, 
studera och bedriva verksamhet. 



Strategi

Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig gränsöverskridande politisk arena. 



Fokusområden



Grön tillväxt

Grön tillväxt, hållbarhet, bioekonomi och miljöinvesteringar står högt på agendan i både 
Sverige och Norge. Grön tillväxt kopplar samman miljö och ekonomi och 
Svinesundskommittén har lagt fokus på att öka kunskapen om att bygga i trä. 



Blå tillväxt

Blå tillväxt är en gränsregional möjlighet som kan skapa nya jobb och företag. I 
gränsregionen finns små och medelstora företag med nya spännande idéer och innovativa 
produkter inom marina näringar. Vi arbetar med att stötta dessa näringar genom direkta 
insatser samt genom att arbeta för långsiktiga samarbeten och strukturer i gränsregionen 
mellan näringen, förvaltande myndigheter och forskning. 



Turism

Turism är en viktig näring i gränsregionen och Svinesundskommittén ser gränsen som en 
attraktion. Vi arbetar för att stärka den gränsregionala besöksnäringen och främja en 
hållbar utveckling. 



Gränshinder

Den norsk-svenska landsgränsen ska inte utgöra något hinder för arbetspendling eller 
utveckling av ett dynamiskt näringsliv. Därför är det en viktig uppgift för 
Svinesundskommittén att identifiera och analysera gränshinder för företag. Vi arbetar med 
politiker, myndigheter och ansvariga för att hitta lösningar.  Vi lyfter också utvalda 
gränshinder till nationell nivå genom att se till att de finns med i den nordiska 
Gränshinderdatabasen. 



Kollektivtrafik över riksgränsen 

Den gränsöverskridande kollektivtrafiken behöver en långsiktig vision och ett metodiskt 
arbete från regionala och kommunala aktörer. Dessutom krävs att parterna tar fram 
pålitliga linjelösningar som skapar vanor för gränsborna att resa kollektivt. 
Svinesundskommittén kan medverka till att utreda förutsättningarna och visa på behov. 






