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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



40 år av gränslöst samarbete –
1980 – 2020
• Svinesundskommittén, tidigare Gränskommittén 

Bohuslän, Dalsland, Østfold har under 40 år 
arbetat för att riva gränshinder och stötta den 
gränsregionala utvecklingen. 



Vision:
”En gränsregion med stark (robust) och hållbar 

tillväxt, där gränsen skapar möjligheter för boende, 
besökare och näringsliv”



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)



Gränskommittéerna
• Gränskommittéernas uppdrag är att utgöra den institutionella infrastrukturen för det lokala 

och regionala gränsöverskridande samarbetet





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





Effekter av Covid-19 i 
grenseområder?
MEN: Hvordan bygger vi 
resiliente grenseregioner? 
Kan vi bygge resiliens i 
forkant?
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Noen funn fra Svinesund
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• Sosiale og økonomiske konsekvenser
• Pandemien viser hvor tettvevd samfunnsstrukturen er rundt grensa – sterkt, men sårbart. 
• Et stort felles arbeidsmarked som gagner begge land – men det er til tider et ensidig og unyansert 

fokus på grensehandel fra nasjonalt hold (særlig fra norsk side)
• Handel – og besøksnæring: Hardt rammet - mange permitterte eller uten jobb, men effekter også på 

dagpendlere mellom SE-NO (sier opp jobben). 
• Beredskap og helsetjenester – lengre vei til sykehus med stengte grenser (svensk side), men med 

svensk helse- og omsorgspersonell er man også sårbare på norsk side.  
• Voksende mistenkeliggjøring og mistillit til hverandre – henger om sine egne (ukritisk i krisetider?)

• Tilegnet erfaring
• Ikke nok kunnskap på nasjonalt nivå for å kunne agere på grenseregionsproblematikk
• ‘Man har trodd man er ustoppelig’ – et mer variert næringsliv er viktig for å gjøre seg uavhengig av 

spesifikke kundegrupper. 
• Tidlig innsats lokalt hjelper – bygger tillit mellom innbyggere og tiltro til kommunen
• Dialog er svært viktig for å ‘smøre systemet’ og opprettholde gode relasjoner SE-NO.
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Generelle funn fra hele studiet 
Nasjonalt, nordisk, europeisk og globalt

• Grenseutfordringene er ikke prioritert 
• Lite informasjonsdeling rundt data og statistikk (f.eks. pendlermønstre) (Nasjonalt)
• Grensen blir tydeligere: Naboer behandles som naboer kun innenfor landets grenser
• Ovenfra-og-ned respons: Opp til grensekommunene å ta kontakt, man blir ikke hørt.
• ‘Verdens mest integrerte region’ – lærte ikke av flykningkrisen i 2015  Covid-19: arbeider 

igjen hver for seg. 
• Læringsprosess – men det forutsetter at man justerer og tar til seg hva som fungerer - og ikke. 
• Eksisterende barrierer (skatter, trygder) er forverret, men er også tydeligere for folk.
• Et relativt sårbart Europeiske indre marked og de fire frihetene: fri flyt av mennekser, kapital, 

varer og tjenester Grenser og grenseproblemer er tilbake på agendaen i EU.
• Blomstrer nasjonalismen?



Strategi
Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig gränsöverskridande politisk arena. 



Vad ska vårt arbete utgå från?

• VG 2020 (VG 2030)

• Østfold fylkesplan (Regional planstrategi 2020-2024)

• Interreg-programmen  (Arbete pågår)

• Handlingsprogram Fyrbodal

• Kommunernas visioner och planer

• Nordiska ministerrådets samarbetsprogram 



Vision för det nordiska samarbetet
• Vi i Norden har som vision att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. 

Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.



Nordiskt samarbetsprogram för 
regional utveckling och planering 
(2021-2024)

Regionalpolitiska temagrupper
• Grønn og inkluderende byutvikling

• Grønn og inkluderende rural utvikling

• Grønne innovative og resiliente regioner

• Gränshinder 



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. 



En gränsöverskridande skogsregion







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. 



Felles havområde 5 nasjonalparker
Mange interessenter

Et friskt og produktivt Skagerrak



Gränsregional hållbar marin
näringslivsutveckling



Marint Gränsforum Skagerrak

• Gränsregionalt planforum

• Mulighetskartlegging langs Østfoldskysten

• Marin hängande trädgård på Tjärnö marina 
laboratorium

• Stor uppmärksamhet i media

• Skagerrakkonferensen
• fokus på hållbar näringslivsutveckling av marina resurser

• Politiskt forum Skagerrak



Marint Gränsforum Skagerrak

• Nätverk för algföretag
• 2 genomförda träffar

• Nätverk för ostronföretagföretag
• 2 genomförda träffar

• Workshopsserie inom marknadsföring

• Fler deltagare i nätverken tack vare digitala möten



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. 



Gränsen som attraktion

• Projektet Gränsen som attraktion avslutades i mars 
2020

• Produkter från projektet: 
https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-som-
attraktion/

• Slutrapport: https://svinesundskommitten.com/turism/wp-
content/uploads/sites/4/2020/04/populrversion_gsa_slutrapp
ort.pdf

• Kris i besöksnäringen från mars 2020
• Arbete pågår med att skapa en strategi för det gränsregionala 

samarbetet inom turism

https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-som-attraktion/
https://svinesundskommitten.com/turism/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/populrversion_gsa_slutrapport.pdf


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. 



Definition:  Vad är ett gränshinder?
• ”Lagar, offentliga regler eller praxis som hämmar individers mobilitet eller företags möjligheter 

att verka över gränsen i Norden” (Nordiska Ministerrådet definition)  

• Gränshinder kan delas in i flera typer:   
• Formella
• Informella
• Administrativa
• Mentala



Svinesundskommitténs uppdrag

• Vårt gränshinderuppdrag är kopplat till Nordiska 
Ministerrådet för regional tillväxt – ÄkR

• I kontraktet mellan Svinesundskommittén och 
Nordiska Ministerrådet finns följande uppdrag

• Identifiera gränshinder som skapas av att det finns 
riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region, 
förmedla dessa till rätt adressat. 

• Arbeta med att bryta ner identifierade gränshinder 
• Stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett 

hållbart perspektiv 



Gränshinder och Gränsmöjligheter

• Undersökning och rapport – Upplevda gränshinder 
kopplade till träbyggnation.

• Kvalitativa intervjuer med företagsledare inom trä- och 
byggrelaterade företag. 

• Rapport skapat intresse inom Norden och har spridits i nationella 
och nordiska nätverk samt EU.

• Engelsk sammanfattning publicerad på Wood in Contruction’s
webb (Projekt Nordiska ministerrådet).

• AEBR, (The Association of European Border Regions) 
• b-solutions call – Svinesundskommittén kommer få tillgång till 

”experthjälp” för översyn på ett av våra gränshinder.

• Uppföljning och analys av närmare 100 hinder  
samt rapport





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. 



Kommunikation 
Svinesundskommitténs kanaler

• Svinesundskommitténs hemsida

• Svinesundskommitténs facebook

• Svinesundskommitténs LinkedIn

Marint Gränsforum Skagerraks kanaler

• Projektets blogg

• Projektets facebook

https://svinesundskommitten.com/
https://www.facebook.com/svinesundskommitten
https://www.linkedin.com/company/svinesundskommitt%C3%A9n
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak
https://www.facebook.com/produktivtskagerrak/
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