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Pendelstation Väröbacka

Ringhals AB vill härmed uttrycka ett starkt önskemål om att det byggs en pendelstation vid Väröbacka för
den utökade tågtrafiken på Västkustbanan.
En stor del av medarbetarna på Ringhals bor i Kungsbacka och i Göteborgsregionerna, och i princip all
pendling från det hållet sker med bil. En station vid Väröbacka, med busstrafik till Ringhals, skulle
möjliggöra för många att istället välja tåg. En allt större andel av dem som nu anställs vid Ringhals, väljer
att bo kvar i dessa regioner, så antalet ökar hela tiden. För närvarande är det cirka 300 av våra egna
medarbetare som bor i dessa områden.
Ett stort antal företag är engagerade av Ringhals AB, och utöver de cirka 1600 ringhalsanställda arbetar
ytterligare 1000 personer stadigvarande vid kärnkraftverket. Till det kommer ytterligare uppemot 1000
personer som arbetar här under översynsperioderna på sommarhalvåret. Det medför ett avsevärt resande
till Ringhals. En tågstation i Väröbacka skulle med stor sannolikhet öka resandet med tåg, både till det
dagliga arbetet och för anställda på tjänsteresor.
Ringhals AB tar varje år emot omkring 15 000 besökare, t ex skolklasser från grund- och gymnasieskolor i
regionen. För många av dessa skulle tåget vara ett alternativt färdsätt.
Ringhals bedriver också ett omfattande arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Ett betydande
bidrag till våra utsläpp av klimatpåverkande gaser kommer från personalens resor till och från jobbet. I
villkoren i den miljödom vi fick för några år sedan, finns ett krav att minska utsläppen från de transporter
som verksamheten kräver.
Ringhals AB anser att en tågstation i Väröbacka på ett väsentligt sätt skulle förbättra en stor del av de
anställdas möjligheter att resa till och från arbetet på ett både miljövänligare, billigare och mindre riskfyllt
sätt än idag. Samtidigt skulle också en minskad biltrafik bidra till en bättre och säkrare miljö för våra
närboende
Med vänlig hälsning
Ringhals AB
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