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Utreda och implementera nytt 
seniorerbjudande 

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antecknar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid det kommande delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) presenterar 

Västtrafik en statusrapport för projektet ”Utreda och implementera nytt 

seniorerbjudande”. Projektet väntas presentera förslag till beslut i 

Kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022 och därefter påbörjas ett 

eventuellt implementeringsarbete.  

Kollektivtrafiknämnden beslutade 2021-09-24 om fortsatt inriktning för 

projektet. Vid DKR i Göteborgsregionen 2021-11-19 presenterar Västtrafik en 

statusrapport för arbetet samt önskar lyfta ett antal frågeställningar för 

diskussion. 

Underlag 

• Statusrapport Utreda och implementera nytt seniorerbjudande (bilaga) 

• Frågeställningar från Västtrafik till de delregionala kollektivtrafikråden 

(Bilaga) 
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Kollektivtrafiknämnden gav 2020-12-11 Västtrafik i uppdrag att utreda 

seniorerbjudandet i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun. 

Västtrafik har under 2021 startat projektet ”Utreda och implementera nytt 

seniorerbjudande”. Syftet med uppdraget är bland annat att se över befintliga 

seniorerbjudande samt se över den kostnadskalkyl som används vid 

kommunalt tillköp.  

Västtrafik har arbetat fram en statusrapport där Kollektivtrafiknämnden 2021-

09-24 beslutade att presentera ett antal förslag för de delregionala 

kollektivtrafikråden. Statusrapporten inkluderar även de alternativ som 

avfärdats under arbetets gång.  

Förslag för fortsatt utredning 

De alternativ som Västtrafik presenterar som lämpliga att utreda vidare är 

kortfattat: 

Kommunalt tillköp: seniorbiljett  

a) Lågtrafik alternativt dygnet runt, 65 år  

b) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 70 år)  

c) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 75 år) 

För kommunala tillköp har även möjligheten att göra tillköp för giltighet i mer 

än en zon samt ta ut en administrationsavgift lyfts. För alternativ a, b och c 

kvarstår ytterligare fyra alternativ att ta ställning till i fortsatt arbete:  

1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör  

2. Möjlighet att göra tillköp för flera zoner 

3. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift  

4. Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Giltighet i zon ABC dygnet runt (65 år)  

e) Giltighet i zon ABC i lågtrafik (65 år)  

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

f) Rabatt i kombination med kommunalt tillköp (alternativ a, b och c). 

Rabatt kan endast nyttjas av resenär.  

g) Rabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (alternativ e) 
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Om beslut fattas att gå vidare med alternativ d, e och/eller g innebär det en 

skatteväxling. För alla alternativ föreslås även att seniorer ska kunna välja en 

digital biljett i Västtrafik To Go. Västra Götalandsregionens 

kollektivtrafiknämnd välkomnar skriftliga synpunkter på förslagen fram till 31 

januari 2022.  

Frågeställningar till DKR 

Västtrafik har tillsammans med statusrapporten bifogat ett antal 

frågeställningar till de delregionala kollektivtrafikråden.  

Allmänt 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni 

förordar/inte förordar och i så fall på vilka grunder?  

Kommunalt tillköp 

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de 

kvarstående kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra 

gällande åldersvillkor?  

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon? 

Utifrån vilka syften?  

• Finns intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av 

seniorerna? Av vilka anledningar?  

Regionalt erbjudande seniorbiljett 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett 

regionalt erbjudande?  

• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med 

seniorbiljett?  

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt 

erbjudande genom skatteväxling?  

Nuläge i Göteborgsregionen  

Idag är det möjligt att göra kommunalt tillköp för seniorkort. Elva av 

Göteborgsregionens medlemskommuner har beslutat att göra så. Det 

kommunala tillköpet gällde tidigare för den kommun senioren är folkbokförd i 

men i samband med den förändrade zonstrukturen gäller de befintliga 

seniorkorten i zonen som kommunen tillhör. 
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Ålder Zon Giltighet 

Ale 65 B Dygnet runt 

Alingsås  65 B Dygnet runt 

Göteborg 65 A Lågtrafik* 

Härryda 65 B Dygnet runt 

Kungsbacka 65 B Dygnet runt 

Kungälv 65 B Dygnet runt 

Lerum 65 B Dygnet runt 

Lilla Edet - - - 

Mölndal 75 A Dygnet runt 

Partille 65 A Lågtrafik* 

Stenungsund 65 B Dygnet runt 

Tjörn 65 B Dygnet runt 

Öckerö**  - - - 

* vardagar 8.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt helger och helgdagar 

** Beslut fattat för seniorkort 75+ och dygnet runt 

Bedömning  

Vi önskar poängtera att dialog i DKR inte är detsamma som att förankra ett 

förslag i respektive kommun. Vid utvärderingen av samverkansformerna lyfte 

DKR i Göteborgsregionen särskilt att en dialog utan ställningstagande riskerar 

att skapa otydlighet om hur dialogens resultat omhändertas och hur dialogen 

bedöms och värderas i den fortsatta processen.  

Bedömningen är att synpunkter på de olika alternativen och svar på frågorna 

bör tillställas respektive kommun. Seniorkorten är i dagsläget en kommunal 

angelägenhet som påverkar den kommunala ekonomin. Flertalet av frågorna är 

på en detaljeringsnivå att det endast är kommunen som kan besvara dem på ett 

fullgott sätt. 

Frågeställningen som istället bör adresseras DKR är huruvida det finns ett 

intresse för regional enhetlighet gällande seniorers resande. Om DKR och 

medlemskommunerna gör bedömningen att en regional enhetlighet är av 

intresse vore det välkommet att Kollektivtrafiknämnden/Västtrafik 

återkommer med en kostnads- och konsekvensanalys för de olika alternativen. 

Analysen bör presenteras på såväl samlad regional nivå som per kommun.  

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 



 
 

Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 
 

I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att på uppdrag 

av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande, 

samt att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades 

våren 2021 och beräknas pågå till 2023.  

 

En arbetsgrupp inom Västtrafik har analyserat ett flertal olika varianter av 

seniorerbjudande. Inriktningar och ställningstaganden har under arbetets gång lyfts med en 

referensgrupp bestående av tjänstepersoner som utsetts att representera kommunerna i de 

fyra delregionerna. Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett förslag till 

fortsatt inriktning för utredningen, som sammanställts i bifogad statusrapport. 

Kollektivtrafiknämnden antog förslaget om fortsatt inriktning för utredningen 24 

september 2021. 

 

Nu vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med regionens kommuner i de delregionala 

kollektivtrafikråden (DKR). Som underlag för dialogen bifogas utöver statusrapporten 

även nedan frågor, med syfte att belysa det kommunpolitiska perspektivet på förslagen 

kring inriktning för framtidens seniorerbjudande. Frågorna är inte en remiss utan underlag 

för muntliga diskussioner i DKR. 

 

Allmänt 
 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni förordar/inte 

förordar och i så fall på vilka grunder? 

 

Kommunalt tillköp 
 

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de kvarstående 

kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande åldersvillkor?  

 

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon?  

Utifrån vilka syften? 

 

• Finns det intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna?  

Av vilka anledningar? 

 

 

Regionalt erbjudande seniorbiljett 
 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt 

erbjudande? 

 

• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett? 

 

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt erbjudande 

genom skatteväxling? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Statusrapport 
Projektet ”Utreda och implementera  

nytt seniorerbjudande”  
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1 Sammanfattning 
 

I projektet "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att utreda olika utformningar 

av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning Kollektivtrafiknämnden 

beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Västtrafik har utrett ett 

flertal olika varianter av seniorerbjudande och föreslår Kollektivtrafiknämnden att 

nedanstående inriktningar och alternativ kvarstår för fortsatt utredning samt dialog i de 

delregionala kollektivtrafikråden (DKR). 

 

Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  

 

Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Gällande 

zongiltighet respektive administrationsavgift för seniorerna föreslås två olika inriktningar för 

fortsatt utredning:  

• Zongiltighet endast i den zon kommunen tillhör, alternativt möjlighet att välja 

giltighet i flera zoner 

• Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna, alternativt att inte 

ha möjlighet att ta ut en administrationsavgift av seniorerna 

 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 

Alternativ d) och e) gäller kommunmedlemmar. Bägge alternativen förutsätter en 

skatteväxling. Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala 

tillköp.  

 

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i 

kombination med ett alternativ med seniorbiljett: 

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 

Seniorrabatten omfattar alla seniorer, inte bara kommunmedlemmar utan även till exempel 

turister och besökare.   

 

 

För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital 

seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna 

beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 
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2 Bakgrund 

Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att göra 

tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Utformningen av dagens erbjudande utgår 

från beslutade principer för tillköp av färdbevis (beslutade av Kollektivtrafiknämnden 2014-

11-06). Enligt beslut av Kollektivtrafiknämnden (2020-09-25 §45 Uppdrag för Västtrafik AB 

2021) har Västtrafik fått i uppdrag att utreda olika utformningar av ett seniorerbjudande.  

3 Syften med seniorerbjudandet 

I dialog med kommunerna har det lyfts fram flera olika syften med seniorerbjudandet: 

● Förbättrad folkhälsa 

● Skapa vana att resa kollektivt, senarelägga färdtjänstdebut 

● Utnyttja befintlig kapacitet i kollektivtrafiken  

● Bibehållen turtäthet  

● Sprida resandet till lågtrafik i vissa områden  

● Social hållbarhet (möjlighet till ett självständigt liv) 

● Jämlikhet 

● Näringslivspolitisk inriktning (bo kvar i området) 

Att uppfylla seniorerbjudandets syften är ett av flera utvärderingskriterier i utredningen. 

4 Utvärderingskriterier  

Västtrafik har tagit fram utvärderingskriterier för utredningen av nytt seniorerbjudande:  

● Uppnås syften med seniorerbjudandet? 

● Genomförbarhet  

● Förändringens omfattning  

● Konsekvenser för kommuner 

● Konsekvenser för seniorer  
● Konsekvenser för Västtrafiks partners  

● Konsekvenser för Västtrafik och underleverantörer 

● Kostnads-/intäktspåverkan internt 

● Ekonomisk påverkan externt 

Kriterierna används för att utvärdera och jämföra de olika alternativ som utreds. 

5 Tidplan 
 

Utredningen påbörjades under våren 2021. Under hösten genomförs bland annat 

referensgruppsmöten samt dialog i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR). Utredningen 

förväntas kunna presenteras för beslut i kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022. Därefter 

går projektet in i en utvecklings- och implementeringsfas. Projektets målsättning är att det nya 

erbjudandet ska vara implementerat senast Q2 2023, då Västtrafik under hösten 2023 och 

kommande år behöver byta ut en större mängd seniorbiljetter på grund av deras sista 
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giltighetsdatum. Vid ett eventuellt beslut om att seniorbiljetterna inte längre ska finnas kvar vill 

Västtrafik undvika att byta ut biljetterna, dvs. avsluta nuvarande seniorerbjudande före hösten 

2023, då det behövs resurskrävande utveckling och processer för att kunna hantera utbytena.  

 

Detaljerad tidplan för implementering tas fram efter Kollektivtrafiknämndens beslut om 

utformning av nytt seniorerbjudande. Implementeringen påverkas av val av lösning, interna 

beroenden och prioriteringar mot övriga verksamheten. 

 

6 Identifierade utvecklingsområden 
 

Projektet har identifierat flera övergripande utvecklingsområden för de varianter av 

seniorerbjudanden som innefattar seniorbiljetter: 

 

• Digitala seniorbiljetter  

• Kalkylmodell  

• Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar  

• Processer  

 

Digitala seniorbiljetter 

Att kunna få seniorbiljett i appen Västtrafik To Go är ett återkommande önskemål från 

seniorerna och skulle innebära en förbättring ur både miljö- och kostnadssynpunkt. Det skulle 

vara en stor fördel att kunna erbjuda digitala biljetter i samband med att seniorbiljetter behöver 

bytas ut hösten 2023. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna beroenden på 

Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten.  

Eftersom inte alla seniorer har möjlighet att ha en digital biljett så kommer biljett på kort behöva 

finnas kvar som ett valbart alternativ.  

 

Kalkylmodell  

Nuvarande kalkylmodell för kommunala tillköp av seniorbiljetter är komplex och svår att 

förstå, vilket gör att den lätt misstolkas. Projektet kommer därför att ta fram en ny kalkylmodell 

som är tydligare och lättare att förstå. 

 

Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar 

Utredningen har visat att seniorerbjudandet utifrån kommunallagens likställighetsprincip 

sannolikt behöver vara tillgängligt för alla kommunmedlemmar*, inte bara kommunernas 

folkbokförda invånare (det här gäller dock inte för pågående tillköp där besluten har vunnit 

lagakraft). Processen för erbjudande och beställning behöver däremot inte vara utformad på 

samma sätt för folkbokförda kommunmedlemmar som för andra kommunmedlemmar. Hur 

beställningar till kommunmedlemmar som inte är folkbokförda ska gå till behöver utredas 

vidare. Hanteringen kommer att kräva systemutveckling och nya processer och kan komma att 

innebära ökad administration för kommunerna. 

 
*Medlemskap i en kommun uppkommer genom något av följande: 

• Folkbokföring 

• Innehav av fast egendom. Såväl fysiska som juridiska personer kan vara kommunmedlemmar p.g.a. 

ägande av en fastighet i den aktuella kommunen 

• Skyldighet att betala kommunalskatt 

Även personer utan svenskt personnummer kan vara kommunmedlemmar och det är möjligt att vara medlem i 

flera kommuner samtidigt. 
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Processer  

En ny utformning av seniorerbjudandet kan innebära behov av systemutveckling och revidering 

av processerna kopplade till seniorerbjudandet, till exempel erbjudande och beställning. 

Processer och utvecklingsbehov kommer ses över i samband med implementeringsfasen, det 

vill säga när det finns ett beslut gällande villkoren för det nya erbjudandet. 

 

7 Olika inriktningar för seniorerbjudandet 
 

Under utredningen har ett flertal olika utformningar utvärderats och tre huvudinriktningar har 

identifierats: 

 

• Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

• Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

• Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

 

För samtliga inriktningar gäller att åldersvillkoret 65 år bör ses över vid en eventuell framtida 

höjning av pensionsåldern.  

 

I följande kapitel sammanfattas Västtrafiks utvärderingsarbete och rekommendationer för den 

fortsatta utredningen. 

 

7.1 Kommunalt tillköp: seniorbiljett 
 

7.1.1 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen  

 

Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår tre förslag i utredningen inför höstens 

dialoger i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR): 

 

a) Kommunalt tillköp: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år (som idag) 

 

Ett enhetligt lägre åldersvillkor (a) är det bästa alternativet utifrån syftet att etablera en vana att 

resa kollektivt och senarelägga färdtjänstdebuten. Samtidigt kan det i vissa kommuner finnas 

önskemål om att kunna välja ett högre åldersvillkor, därför föreslås även alternativ b och c att 

kvarstå för dialog med kommunerna i DKR. 
 

Seniorbiljetterna har kvar samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Även 

Kungsbacka kommun erbjuds möjligheten att göra ett kommunalt tillköp av det 

seniorerbjudande som införs. 
 
 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  
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Zongiltighet 

Det har kommit önskemål från några kommuner om att Västtrafik ska utreda möjligheten för 

tillköp av giltighet i mer än en zon.  Därför föreslås två olika inriktningar gällande zongiltighet 

i den fortsatta utredningen:  

1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör  

2. Möjlighet att välja att göra tillköp för flera zoner 

 

Administrationsavgift  

Några kommuner har uttryckt en önskan om att kunna ta ut en avgift av seniorerna, se 7.1.2. 

Önskemålet är ofta kopplat till dagens otydliga kalkylmodell, som leder till missuppfattningen 

att kommunerna påverkas ekonomiskt av seniorbiljetter som inte används. En avgift innebär en 

tröskel för seniorerna och leder till att färre seniorer beställer en seniorbiljett. Avgiften riskerar 

därför att motverka flera av seniorerbjudandets syften, som att etablera en vana att resa 

kollektivt och därmed senarelägga färdtjänstdebuten samt förbättra folkhälsan. Västtrafik vill 

dock fortsätta dialogen med kommunerna gällande önskemål om administrationsavgift (någon 

annan avgift är inte aktuell, se 7.1.2). Därför kvarstår två alternativ i utredningen: 

1. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift 

2. Möjlighet att välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift  

 

7.1.2 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen 

 

Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av kommunala tillköp. Här presenteras de 

alternativ som föreslås avskrivas från det fortsatta utredningsarbetet. 

 

Fler än två olika åldersvillkor  

Den utredning kring tillköp som gjordes 2014 tydliggjorde behovet av att tillköpen måste utgå 

från enkelhet och enhetlighet. För många valmöjligheter vid tillköp skapar komplexitet, 

administration och påverkar Västtrafiks partners, system och processer. Det blir svårare för 

både seniorerna och kundnära personal att veta vad som gäller.  

Ett av kommunernas syften med seniorbiljett är att senarelägga färdtjänstdebuten, genom att 

skapa incitament för målgruppen att resa med allmän kollektivtrafik. Det syftet uppnås bäst av 

endast ett åldersvillkor, 65 år, genom att vanan att resa kollektivt då etableras i god tid. Dagens 

upplägg med två olika åldersvillkor möjliggör dock för fler kommuner att kunna erbjuda 

seniorbiljett, då ett högre åldersvillkor minskar den kostnad som tillköpet medför. För att möta 

kommuners olika ekonomiska möjligheter kan två åldersvillkor vara motiverat. Fler än så 

frångår inriktningen om enkelhet och enhetlighet och avskrivs därför från vidare utredning. 

Andra linjegiltigheter än idag 

Seniorbiljetterna föreslås fortsätta gälla i samma trafik som idag. Utöver Västtrafiks linjelagda 

trafik ingår Öresundståg, Närtrafik, Närbuss och Flexlinjer. Flextrafik ingår inte och kan inte 

väljas till. Seniorbiljetterna gäller inte på Kosterbåtarna eller på samarbetspartners tåg utöver 

Öresundståg (t.ex. SJ). I samband med införandet av den nya zonindelningen 2020 utreddes 

seniorbiljetternas giltighet på samarbetspartners tåg och det konstaterades att det skulle bli för 

kostsamt för kommunerna att inkludera dem. Att inkludera Kosterbåtarna skulle med anledning 

av deras särskilda prissättning också innebära ett större intäktsbortfall och därmed ökade 

kostnader för kommunerna. Västtrafik kommer inte att utreda möjligheten att inkludera 

ytterligare trafik i kommunala tillköp inom ramen för den här utredningen, då det skulle ha  
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stor påverkan på kommunernas totalkostnad för seniorerbjudandet. 

 

Möjlighet att ta ut valfri högre avgift av senioren 

I dagens tillköp kan kommuner välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift av senioren (det 

är inte en årlig avgift utan en engångsavgift per kort, som är giltigt i 11 år). I nuvarande tillköp 

är det endast en kommun som har valt att utnyttja den möjligheten. Avgiften skapar, som vi 

konstaterat i föregående kapitel, en tröskel för seniorerna och riskerar att motverka flera av 

syftena med seniorerbjudandet. Den innebär även ett mer komplext sortiment, påverkan på 

kundnära personal, administration, system och processer samt att kommunen behöver ha en 

resurs som sköter faktureringen.  

 

Några kommuner har framfört önskemål om att kunna ta ut en högre avgift och/eller fakturera 

en avgift med tätare intervall, så att seniorerna medfinansierar seniorbiljetten. Som vi redan 

konstaterat ovan så leder fler alternativ till negativ påverkan på många områden och det är inte 

heller förenligt med sortimentsprincipen att ”biljettsortimentet ska vara enkelt och tydligt kunna 

beskrivas för Västtrafiks kunder och samarbetspartners”. Ett seniorerbjudande där senioren 

medfinansierar resandet skapar snarare en ”seniorrabatt” än ”fria resor för seniorer” och ett 

sådant alternativ är inte möjligt utifrån förutsättningarna att kommunernas ersättning ska 

baseras på nettokostnad/intäktsbortfall. Efter avstämning vid ett gemensamt presidiemöte 2021-

06-09 med Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden är utredningens inriktning att seniorerna inte 

ska medfinansiera biljetten via en avgift, utan att det fortsatt ska vara tillköp av fria resor för 

seniorer. Därför är det endast möjligheten att ta ut en enhetlig administrationsavgift som 

kvarstår i utredningen (se 7.1.1). 

 

Kortare giltighetstid för seniorbiljetter på Västtrafikkort 

Några kommuner har önskat att seniorbiljetterna ska ha kortare giltighet*, även det kopplat till 

dagens komplexa kalkylmodell som ibland leder till misstolkningen att man har kostnader på 

grund av seniorbiljetter som inte används. Idag finns det cirka 240 000 registrerade seniorkort. 

Ett scenario där seniorkorten till exempel byts ut årligen, istället för vart tionde år, skulle 

innebära att erbjudande om kortutbyte under en tioårsperiod skulle behöva skickas ut tio gånger 

istället för en och att det behöver produceras upp till cirka 2 400 000 kort istället för 240 000 

kort. Det skulle innebära omfattande administration och materialåtgång och få både kostnads- 

och miljöpåverkan, även om digitala biljetter infördes som ett komplement till dagens plastkort. 

Med en ny kalkylmodell, som tydligare visar att kommunerna inte påverkas ekonomiskt på 

grund av seniorbiljetter som inte används, så finns det inget som motiverar kortare giltighet. 

 
*Nuvarande seniorbiljetter har en giltighet på 11 år, vilket är detsamma som den uppskattade livslängden på 

Västtrafikkort. För tydlighetens skull används 10 år i exemplet ovan. 

 

7.2 Regionalt erbjudande: seniorbiljett 
 

7.2.1 Förutsättningar för regionalt erbjudande 

 

Finansiering av regionalt erbjudande 

I dagsläget sker finansieringen av seniorerbjudandet av de kommuner som valt att göra tillköp. 

Ett regionalt erbjudande innebär att det ekonomiska ansvaret överförs till regionen. Det blir då 

en särskild fråga om det ska medföra en skatteväxling för att finansiera ett regionalt erbjudande.   
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Skatteväxling  

Grundläggande för att en skatteväxling ska kunna genomföras är att regionen samt alla 

kommuner säger ja till det, även de kommuner som idag inte har ett seniorerbjudande. En 

skatteväxling mellan regionen och kommunerna innebär att en kostnad behöver fastställas för 

samtliga kommuner, vilket sedan omvandlas till antal ören som slutligen växlas. Hur det 

påverkar enskilda kommuners ekonomi beror bland annat på om och vilket tillköp man gör 

idag.  

 

En skatteväxling påverkar projektets tidplan och implementeringen av nytt seniorerbjudande.  

 

Åldersvillkor  

Åldersvillkoret vid regionalt erbjudande föreslås bli 65 år. Ett högre åldersvillkor skulle 

innebära en försämring för många seniorer, eftersom majoriteten av seniorerna som idag 

omfattas av ett seniorerbjudande får fria resor från 65 år. Ett högt åldersvillkor skulle även 

motverka flera av syftena med seniorerbjudandet (se kap. 3). 

 

Kungsbacka  

Om ett regionalt erbjudande införs så föreslås Kungsbacka erbjudas göra tillköp av det nya 

regionala seniorerbjudandet, det vill säga med samma giltighet och villkor som det regionala 

erbjudandet.  

 

 

7.2.2 Regionalt erbjudande seniorbiljett: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen 

 

Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag i utredningen: 

 

• Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

• Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 

Bägge alternativen gäller för kommunmedlemmar. 

Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp.  

 

Fördelarna med båda alternativen är att de skapar en enkelhet och en enhetlighet, en ökad 

upplevelse av rättvisa och gynnar det hållbara resandet, i synnerhet om giltigheten sätts till 

dygnet runt. Seniorerna får även möjlighet att resa i ett större område än idag.  

 

Det som behöver utredas vidare för båda alternativen är bland annat vilka ramar trafiken sätter: 

var det riskerar att uppstå kapacitetsproblem vid giltighet dygnet runt och var trafikutbudet 

eventuellt är för litet för att seniorerna ska kunna nyttja ett erbjudande som endast är giltigt i 

lågtrafik. 

 

 

7.2.3 Regionalt erbjudande: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen 
 

Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av regionalt erbjudande. Här presenteras de 

alternativ som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen. 
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Alla seniorer reser gratis i hela regionen, dygnet runt 

Att erbjuda alla seniorer* avgiftsfritt resande dygnet runt i hela regionen skapar betydande 

trafikpåverkan och intäktsbortfall. Det riskerar till exempel att uppstå kapacitetsproblem i 

tågtrafiken i regionen och även på många båtlinjer under sommartid. Ett ökat resande på dessa 

linjer skulle påverka kapaciteten för Västtrafiks betalande kunder.  

 

Baserat på den trafikpåverkan och det intäktsbortfall som fria resor för alla seniorer skulle 

innebära föreslås alternativet avskrivas från utredningen. 

 
*Med alla seniorer menas alla som uppfyller åldersvillkoret, det vill säga inte bara kommunmedlemmar utan även 

besökare, turister m.fl. 

 

Alla seniorer reser gratis i hela regionen, lågtrafik 

Även ett regionalt erbjudande i lågtrafik riktat till alla seniorer skapar trafikpåverkan och 

intäktsbortfall (se vidare motivering ovan).  

 

Ett regionalt erbjudande giltigt i zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt 

Ett erbjudande anpassat till skillnaderna i trafikutbud genom att senioren har en biljett med 

olika tidsgiltighet i olika zoner, zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt, skulle skapa en ökad 

komplexitet i sortimentet. Det skulle ha stor påverkan på seniorerna och kundnära personal, till 

exempel då det under en resa som passerar zongräns kan vara olika tider som gäller. Det går 

även emot den förenkling och enhetlighet som Västtrafik under många år arbetat för. Det här 

alternativet skulle dessutom innebära att en skatteväxling görs med olika förutsättningar, vilket 

förmodligen inte är tillåtet utifrån likabehandlingsprincipen.  

 

Ett regionalt erbjudande till kommunmedlemmar giltigt i den zon man är kommunmedlem  

Det här alternativet innebär att seniorbiljetten endast är giltig i den zon kommunen man är 

kommunmedlem ligger i, dvs. till exempel att en kommunmedlem i Göteborg får en 

seniorbiljett giltig i zon A medan en kommunmedlem i Härryda får en seniorbiljett giltig i zon 

B. Det är samma zongiltighet som dagens kommunala tillköp, men med skillnaden att alla 

kommuners seniorer skulle omfattas av ett erbjudande (även seniorer i de kommuner som idag 

inte har ett tillköp). Ett regionalt erbjudande bör dock vara likvärdigt för alla 

kommunmedlemmar, oavsett i vilken av regionens kommuner de är kommunmedlem. För det 

här alternativet skulle det sannolikt inte heller vara intressant för kommunerna att genomföra 

en skatteväxling. Alternativet innebär även att en skatteväxling görs med olika förutsättningar, 

något som förmodligen inte är tillåtet. 

 

7.3 Regionalt erbjudande: seniorrabatt 
 

7.3.1 Förutsättningar för seniorrabatt  

 

Allmänna förutsättningar för seniorrabatt: 

 

• Seniorrabatten omfattar alla seniorer: kommunmedlemmar, besökare, turister m.fl. 

• Seniorerna köper biljetter från Västtrafiks ordinarie sortiment till ett rabatterat pris 

• Biljetter som köpts med seniorrabatt är inte personliga (men du måste uppfylla 

åldersvillkoret för att få resa med dem) 
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7.3.2 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen 

 

Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag gällande seniorrabatt, där 

rabatten kombineras med ett annat erbjudande. Seniorrabatten föreslås vara 25 % på hela 

Västtrafiks sortiment för alla seniorer. För att rabatten ska bidra till att etablera en vana att resa 

kollektivt och att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ föreslås åldersvillkoret bli 65 år.  

 

• Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp 

Det här alternativet innebär att kommunerna kan göra ett tillköp av seniorbiljetter (se 7.1.1), 

samtidigt som alla seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment. 

Jämfört med dagens seniorerbjudande skulle en kombinationslösning med tillköp och rabatt 

innebära en förbättring för samtliga seniorer. För det här alternativet är en skatteväxling inte 

aktuell, vilket innebär en ökad kostnad för regionen.  

 

• Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik 

Det här alternativet innebär att kommunmedlemmar i regionen har tillgång till ett regionalt 

seniorerbjudande med seniorbiljett som endast gäller i lågtrafik (se 7.2.2), samtidigt som alla 

seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment. För regionens 

kommunmedlemmar innebär kombinationslösningen att de har möjlighet att köpa biljetter 

giltiga i rusningstrafik till ett rabatterat pris. Det är i synnerhet positivt för kommunmedlemmar 

som bor i områden med ett begränsat trafikutbud under lågtrafik. 

 

 

7.3.3 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås avskrivas från 

utredningen 

 

Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av seniorrabatt. Här presenteras de alternativ 

som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen. 

 

Rabatt som ”eget” alternativ (utan kombination med seniorbiljett)  

Att införa seniorrabatt som det enda erbjudandet för seniorer är en försämring för alla de 

seniorer som idag omfattas av ett kommunalt tillköpt seniorerbjudande. Det rör sig om cirka 

290 000 seniorer, varav cirka 240 000 har en seniorbiljett. Förändringen skulle innebära att 

dessa seniorer istället för att få fria resor behöver betala 75 % av ordinarie pris, vilket särskilt 

påverkar de seniorer som har en begränsad ekonomi. Det går emot Västra Götalandsregionens 

delmål 1.2 i sociala mål 2030, där det fastslås att ”Vi ska skapa goda förutsättningar för äldre 

att resa i kollektivtrafiken samt för eget skapande och deltagande i Västra Götalandsregionens 

utbud av kultur- och folkbildningsaktiviteter”. Rabatt som enda seniorerbjudande skulle riskera 

negativ påverkan både på folkhälsa, färdtjänstdebut och det hållbara resandet och är därför inte 

ett alternativ som bör kvarstå i utredningen.  

 

Andra procentsatser än 25 % 

Utifrån de beslutade principerna för Västtrafiks prissättning (KTN 58-2012) är inriktningen att 

samma rabattsats ska gälla för alla rabatterade målgrupper. Det bidrar till enhetlighet och 

enkelhet i sortimentet samt att det inte finns någon inbördes prioritering i de rabatterade 

målgrupperna. En förändring av rabattsatsen 25 % skulle påverka andra rabatterade målgrupper, 

bland annat studenter och ungdomar. Eftersom det inte går att avgränsa en förändring av 

rabattsatsen till endast seniorer så ligger det här alternativet utanför projektet.  
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25 % rabatt på enbart periodbiljetter  

Baserat på seniorernas resande skulle rabatterade periodbiljetter inte vara ett så attraktivt 

erbjudande, då många seniorer inte har ett såpass frekvent resande att det skulle löna sig för 

dem att köpa en periodbiljett till 75 % av ordinarie pris.  

 

Rabatt i kombination med regionalt erbjudande seniorbiljett giltig dygnet runt 

Det här alternativet innebär att alla regionens kommunmedlemmar redan har tillgång till fria 

resor dygnet runt i hela regionen. Därmed skulle rabatten endast rikta sig till de seniorer som 

inte är kommunmedlemmar, som besökare och turister, vilket i sig innebär ytterligare 

underskott för regionen.  

 

Rabatterad lågtrafikbiljett 

Det här alternativet skulle innebära att seniorerna själva köper en rabatterad lågtrafikbiljett på 

något av Västtrafiks försäljningsställen. Lågtrafikbiljetter har tidigare funnits i Västtrafiks 

publika sortiment, men togs bort i samband med införandet av den nya zonindelningen då det 

generellt varit ett lågt intresse för dessa biljetter. Samtidigt ser resandet och kundernas 

möjligheter/behov annorlunda ut efter pandemin, vilket kan göra att publika lågtrafikbiljetter 

kan bli intressanta. Det är dock en fråga som berör hela sortimentet och utreds därför inte vidare 

i projektet, utan behöver i så fall lyftas i ett större perspektiv utifrån nya behov av ett utökat 

sortiment. 

 

8 Västtrafiks förslag till Kollektivtrafiknämnden 
 

Baserat på utvärderingen av ett flertal olika utformningar av seniorerbjudande är Västtrafiks 

förslag till Kollektivtrafiknämndens septembermöte 2021 att nedanstående alternativ kvarstår i 

det fortsatta utredningsarbetet och i kommundialoger i DKR hösten 2021. Mer utförlig 

information om vad alternativen innebär och villkor finns i respektive kapitel i den här 

rapporten. 

 

Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  

 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i 

kombination med ett alternativ med seniorbiljett: 

f)  Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 
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För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital 

seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna 

beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 

 

9 Fortsatt utredning 
 

Under hösten fortsätter arbetet med de alternativ som Kollektivtrafiknämnden beslutar ska 

kvarstå i utredningen och tas upp för dialog i DKR. Västtrafik har haft och kommer att ha 

avstämningar med interna och externa intressenter, bland annat referensgrupper för 

kommunrepresentanter och Västtrafiks partners. Västtrafik kommer även att fortsätta arbeta 

med kalkylmodellen, dess utformning och kostnadsberäkningar. Vidare analyseras vilken 

trafikpåverkan de olika alternativen innebär. Västtrafiks förslag till nytt seniorerbjudande 

förväntas kunna presenteras för beslut i Kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022.  

 

 

 

 

Uppdatering 2021-09-24 

Kollektivtrafiknämnden har idag fattat beslut om fortsatt inriktning för utredningen enligt 

Västtrafiks förslag i kapitel 8, med ett förtydligande för alternativ f): seniorrabatten gäller 

endast ut till resenär, kommuner som gör tillköp kan inte erhålla denna seniorrabatt. 
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Datum: åååå-mm-dd  

Genomförande av Målbild Koll 
2035 

Förslag till ställningstagande 

Delregionala kollektivtrafikrådet antecknar informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Målbild Koll 2035 är en kollektivtrafikplan för Göteborg, Mölndal och Partille 

och beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 

sammanhängande stadsområdet fram till 2035. Vid mötet presenterar Västra 

Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket hur organisationerna verkar för 

att realisera målbilden samt hur den påverkar hela Göteborgsregionen.  

 

 

Underlag 

• Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen 

(bilaga) 

• Målbild Koll 2035 (länk) 

• Handlingsplan för att nå Målbild Koll 2035 (länk) 

 

 

 
  

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/goteborg-molndal-partille-stadstrafik/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0b71df18-8115-4d47-a096-ea31b791600d/Handlingsplan-Koll2035-2020-2024-m-bilagor-v.1.1-ny.pdf?a=false&guest=true&native=true
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Bakgrund  

Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionen antog den 3 april 2020 Inriktning för 

transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen. Inriktningsunderlaget 

syftar till att identifiera och beskriva framtida behov i transportsystemet utifrån 

ett storstadsperspektiv för att kunna utgöra kompass för framtida 

prioriteringar. Inriktningsunderlaget består av två portalparagrafer och åtta 

inriktningar.  

Göteborgsregionens anser att transportsystemets utveckling ska bidra till:  

• En hållbar tillväxt i storstadsregionen 

• Kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet 

Göteborgsregionen är överens om att vi vill:  

• Öka järnvägskapaciteten för pendel- och regiontåg längs huvudstråken  

• Förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i det sammanhängande 

stadsområdet  

• Öka sjö- och järnvägskapaciteten för godstransporter 

• Förstärka cykelinfrastrukturen i sammanhängande regionala stråk  

• Utveckla transportsystemet i samspel med människors livsmiljö, biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster 

• Anpassa transportinfrastrukturen till klimatförändringarnas effekter  

 

Framkomligheten för kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet 

innebär en direkt koppling till Målbild Koll 2035. Göteborgsregionen ska verka 

för att målbilden genomförs men även för att uppnå effektiva kopplingspunkter 

mellan stadsområdet och övriga regionen.  

Med utgångspunkt i Göteborgsregionens inriktningsunderlag önskar DKR i 

Göteborgsregionen att Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket 

resonerar kring:  

• Hur organisationerna verkar för att realisera Målbild Koll 2035 

• Hur organisationerna ser att Göteborgsregionen i sin helhet påverkas 

• Hur organisationerna möter finansieringsutmaningar för 

transportinfrastrukturinvesteringar utan utpekade storstadssatsningar i 

direktivet från Infrastrukturdepartementet 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 
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GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen  

   

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 

Miljö och samhällsbyggnad 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

 

 

GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen 

har tagits fram i samverkan med de fyra nätverken 

för Infrastruktur, Kollektivtrafik, Miljöstrategiska 

planeringsfrågor samt Översiktliga planeringsfrågor. 

Inriktningen beslutades av Förbundsstyrelsen den 3 

april 2020.    
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GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen  

 

Inledning 

De samlade behoven av transportinfrastrukturinvesteringar i 

Göteborgsregionen är stora. För att få genomförandekraft krävs 

prioriteringar som är specifika för storstadsregionens förutsättningar. 

Nedanstående dokument beskriver GR:s inriktning för planeringen av 

transportinfrastruktur och utgör grund för GR:s framtida prioriteringar i 

transportsystemet. Inriktningsunderlaget syftar till att identifiera och 

beskriva framtida behov i transportsystemet utifrån ett 

storstadsperspektiv för att kunna utgöra kompass för framtida 

prioriteringar.  

Infrastrukturprocesser är långa och framgångsfaktorer är långsiktighet och enighet. 

Att skapa en gemensam bild och beskriva var det över tid finns brister i 

storstadsregionens transportsystem ger en trygghet och förmåga att tala med enad 

röst. Detta ger i sin tur Göteborgsregionen kraft och en god planeringsberedskap 

oavsett hur framtida transportinfrastrukturplaner och deras processer ser ut.  

 

Underlaget utgår huvudsakligen från GR:s mål-och strategidokument Hållbar 

tillväxt, Strukturbild för Göteborgsregionen samt Strategisk inriktning 2020-2023. 

Förslaget ligger även i linje med de nationella transport- och klimatpolitiska målen, 

de regionala klimatmålen samt de prioriteringar som Västra Götalandsregionen tog 

fram i samband med revidering av nationell transportinfrastrukturplan för 2018-

2029.  

 

Inriktningsdokumentet består av två portalparagrafer och åtta inriktningar. Det 

kommer att utgöra grund för GR:s prioriteringar vid kommande revidering av 

nationell och regional transportinfrastrukturplan.  
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GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen  

Portalparagrafer 

GR anser att transportsystemets utveckling ska bidra till: 

En hållbar tillväxt i storstadsregionen 

Göteborgsregionen är en av Skandinaviens mest expansiva och attraktiva 

storstadsregioner och en viktig tillväxtmotor för Sverige. Tillgången till en stor 

befolkning, marknad, Nordens största hamn och Landvetter flygplats är styrkor som 

ger konkurrenskraft gentemot andra delar av landet.  

Prognosen för år 2035 visar att invånarantalet i Göteborgsregionen passerat 1,2 

miljoner och att arbetsmarknadsregionen omfattar över 1,8 miljoner människor. 

Regionförstoringen skapar nyttor i hela Västsverige men ställer höga krav på 

transportsystemets förmåga.  

I dagsläget råder det störst brist i de spårbundna systemen, en brist som även 

orsakar onödig trängsel i vägsystemen. I takt med utbyggnad av de yteffektiva 

systemen måste även vägsystemens kapacitet och funktionalitet bevakas. Den 

utökade arbetsmarknadsregionen möjliggörs av att det finns flera effektiva och 

attraktiva regionala pendlingsmöjligheter och yteffektiva transporter. 

Storstadsregionens tillväxt kräver en hög andel attraktiva kollektiva trafikslag, gång 

och cykel samt intermodalitet, det vill säga god möjlighet för personer och gods att 

nyttja olika trafikslag under resa eller transport. En sådan utveckling stödjer 

storstadsregionens tillväxt och skapar attraktivitet. 

Kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Vår största utmaning i närtid är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. På 

global nivå sätter Agenda 2030 ramen för klimatarbetet. I det regionala 

måldokumentet Klimat 2030 anges att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende 

region år 2030. 

Transporter är idag en av de största lokala utsläppskällorna i Göteborgsregionen 

och det behövs snabba och omfattande förändringar för att minska transporternas 

klimatpåverkan. 

Det är i storstadsregionen som potentialen finns. Det är i storstadsregionen, med 

dess många invånare, täthet, kunskap och innovationskraft, en kraftfull omställning 

har som störst effekt. Det kräver att klimat- och miljömålen i betydligt högre grad än 

tidigare integreras i planeringen av transportinfrastruktur.  
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GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen  

Inriktningar för 
transportinfrastrukturplaneringen  

Vi vill öka järnvägskapaciteten för pendel- och regiontåg längs 

huvudstråken   

Järnvägarna behöver ta en mycket större andel resor om arbetsmarknadsregionen 

ska kunna växa. Idag råder det kapacitetsbrist i stora delar av systemet. Med 

Västlänken ökar järnvägskapaciteten genom Göteborg, men behovet är fortsatt stort 

längs huvudstråkens banor in mot Göteborg.  

Kapacitetsbristerna måste lösas för en effektivare pendling inom storstadsregionen 

och i resten av Västsverige. En robust tågtrafik med hög turtäthet är dessutom av stor 

vikt för att möjliggöra framtida lägen för bostäder och arbetsplatser med hållbara 

resealternativ.  

Utbyggnad av järnvägen i stråket Göteborg-Borås, inklusive hög tillgänglighet till 

Landvetter flygplats, är högsta prioritet, men ska regionens tillväxt bli hållbar krävs 

en ökad kapacitet i samtliga fem utpekade huvudstråken. 

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

• GR driver att utbyggnad och kapacitetsförstärkning av järnväg är 

prioriterat framför andra åtgärder i stråken. 

• GR verkar för finansiering av järnvägssatsningar utöver nationell 

plan. 

• GR verkar för andra finansieringskällor som till exempel EU-medel. 

• GR verkar för ett ökat resandeunderlag i stråken 

Vi vill förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i det 

sammanhängande stadsområdet  

Storstadsregionens kollektivtrafiksystem behöver kunna ta emot fler resenärer. 

Trängsel och långa restider påverkar redan idag stomnätet i kärnan och det 

sammanhängande stadsområdet, men också i dess anslutande delar där den 

mellankommunala pendlingen är starkast. 

Bristerna kommer förstärkas när fler ska bo och verka i regionen, därför måste 

kollektivtrafikens infrastruktur förstärkas och anpassas till kommande behov. Det 

kräver att dagens kapacitets- och framkomlighetsproblemen i det sammanhängande 

stadsområdet hanteras kraftfullt och med ett långsiktigt perspektiv. 

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

• GR verkar för att en högre andel av medel i infrastrukturplanerna 

fördelas till kollektivtrafikåtgärder. 

• GR verkar för att Målbild Koll 2035 genomförs. 

• GR arbetar för att uppnå effektiva kopplingspunkter mellan 

stadsområdet och övriga regionen. 
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GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen  

Vi vill öka sjö- och järnvägskapaciteten för godstransporter  

Godstransporterna kommer öka i takt med handelns tillväxt lokalt och globalt. Av 

klimatskäl behöver fler transporter ske till sjöss och på järnväg, men också för att 

minska trängseln på vägarna. 

Göteborgs hamn har nationell och internationell betydelse samt en central roll för 

regionens näringslivsutveckling och sysselsättning. Hamnen behöver mer kapacitet 

för att vara ett fortsatt konkurrenskraftigt godsnav i Norden och Europa. 

Överflyttning av gods från väg till mer transporteffektiva och klimatsmarta alternativ 

är en viktig prioritering. 

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

• GR ska verka för utbyggd järnvägskapacitet för att även rymma gods. 

• GR ska verka för en större andel statlig finansiering för 

kapacitetsförstärkningar i Göteborgs hamn. 

Vi vill förstärka cykelinfrastrukturen i sammanhängande regionala 

stråk 

Andelen resor med cykel behöver bli fler för att minska klimatpåverkan och trängsel 

samt för att främja hälsa och attraktiva stadsmiljöer.  

GR har beslutat att fokusera på sammanhållna cykelstråk i ett regionalt huvudnät 

längs med de större pendlingsstråken. Stora delar av huvudnätet är i behov av 

upprustning och investeringar måste samordnas för att ge effekt och nytta.  

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

• GR verkar för att en högre andel av medel i infrastrukturplanerna 

fördelas till cykelåtgärder. 

• GR ska fortsätta leda och koordinera samarbetet kring regional 

cykelinfrastruktur i Göteborgsregionen. 
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GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen  

Vi vill utveckla transportsystemet i samspel med människors 

livsmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Tillgång till ett urbant utbud och naturnära rekreations- och upplevelsevärden är 

centrala kvaliteter i storstadsregionens livsmiljöer. 

När transportinfrastruktur planeras och utformas ska störningar som buller, 

barriärer och dålig luftmiljö minimeras. Genom att säkerställa och främja 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan störningar dämpas samtidigt som nya 

kvaliteter skapas.  

Regionens gröna kilar och grönområden i tätorter behöver bevaras och utvecklas. 

Naturen och ekosystemen har värden i sig, men är också förutsättningar för 

människans livsmiljöer, idag och på lång sikt. Dessa värden och kvaliteter måste 

integreras tidigt i planeringsprocesserna. 

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

• GR, tillsammans med medlemskommunerna, identifierar regionala 

målkonflikter mellan transportinfrastruktur och andra värden. 

• GR verkar för att ta fram kunskapsunderlag samt metoder som 

minskar buller och barriärer i stationssamhällena. 

Vi vill anpassa transportinfrastrukturen till klimatförändringarnas 

effekter 

Förutom minskad klimatpåverkan behövs också anpassningar till ett redan förändrat 

klimat. Transportinfrastruktur är en central samhällsfunktion som behöver skyddas 

mot stigande vattenflöden och andra väderfenomen.  

Därför krävs ett ökat fokus på och kunskap om klimatanpassning av 

transportinfrastruktur samt en tydligare ansvarsfördelning mellan lokala, regionala 

och statliga aktörer. Det krävs också att staten tar ett större ansvar för att klimatsäkra 

riksintressen för infrastruktur.  

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

 

• GR verkar för ökad andel statlig finansiering i arbetet med 

klimatanpassningsåtgärder för viktig infrastruktur.  

• GR verkar för etablering av älvkantsskydd längs med och i Göta älv. 
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GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen  

Vi vill stimulera innovationer och ny teknik för att uppnå ett mer 

transporteffektivt samhälle  

Innovationer är avgörande för högre transporteffektivitet och tillämpning av ny 

teknik som gör att dagens transportsystem kan utnyttjas bättre.  

I storstadsregionen finns ett kunskapsintensivt näringsliv med unik 

innovationskraft som spelar stor roll för omställningen. Göteborgsregionen ska ligga i 

framkant när det kommer till att testa nya lösningar för framtidens mobilitet och 

utbyggnad av smart laddinfrastruktur.  

Vidare ska Göteborgsregionen, i samverkan med BRG och andra aktörer, verka för 

en omställning till ett elektrifierat transportsystem. 

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

• GR och medlemskommunerna ska kunna erbjuda testbäddar för 

innovationer och ny teknik. 

• GR tar fram underlag och förslag till åtgärder som underlättar 

omställning till ett elektrifierat transportsystem. 

• GR aktivt deltar i kompetensomställningen för nuvarande och 

kommande omställningsbehov i näringslivet. 

Vi vill skapa förutsättningar för beteendeförändringar 

Beteendeförändringar är grunden för både ökad transporteffektivitet och ökad 

efterfrågan på attraktiva transportalternativ. En ökad valfrihet kommer att stimulera 

beteendeförändringar.  

Göteborgsregionen vill se beteendepåverkande åtgärder där transporteffektiva 

alternativ blir det mest attraktiva valet i människors vardag. Medel i nationell och 

regional plan måste därför i betydligt högre grad frigöras och riktas mot åtgärder som 

stimulerar beteendeförändringar.  

 

Inriktningen innebär bland annat att: 

• GR verkar för att öka valfriheten mellan hållbara transportslag. 

• GR verkar för att medel i infrastrukturplaner kan användas till 

objektsoberoende beteendepåverkansåtgärder. 
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