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1 Inledning 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument 

för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg för att 

ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer 

hållbar samhällsutveckling. Trafikförsörjningsprogram 2017 – 2020 har det övergripande 

målet att ”andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresandet 

fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraft region”.  

Denna rapport beskriver förutsättningarna för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2019 och 

utgör ett underlag i arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för 2021 – 

2024. Rapporten redovisar befolkningstäthet och befolkningsutveckling följt av regionens 

geografiska förutsättningar och tillgängligheten till olika målpunkter inom regionen. 

Därefter beskrivs vad hållbar och attraktiv kollektivtrafik innebär följt av kapitel om 

kollektivtrafikens miljöpåverkan, den fysiska infrastrukturen och de ekonomiska 

förutsättningarna. Rapporten avslutas med att blicka ut i vår omvärld och framåt genom 

identifierade trender som påverkar kollektivtrafikens utveckling. 

Trafikförsörjningsprogrammet strävar mot de nationella transportpolitiska målen och de 

nationella miljömålen samt Västra Götalandsregionens vision - Det goda livet. Sedan det 

nuvarande programmet antogs har de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 

och tillhörande nationell handlingsplan samt Västra Götalandsregionens Klimat 2030 

antagits. Dessa måldokument kommer att påverka det kommande programmet. Läs vidare 

om de globala målen i kapitel 5. 

Sedan det nuvarande 

trafikförsörjningsprogrammet 

antogs har även flera nya 

strategier tagits fram, 

däribland Strategi för 

kollektivtrafik på jämlika 

villkor, en strategi som syftar 

till att få en kollektivtrafik 

utan diskriminering samt 

Miljö- och klimatstrategi för 

kollektivtrafiken i Västra 

Götaland i vilken 

kollektivtrafikens egna 

miljöpåverkan behandlas. 

Samtliga strategier och 

planer som är knutna till trafikförsörjningsprogrammet återfinns i bilaga 1. 

Den kommande revideringen av trafikförsörjningsprogrammet inriktar sig på att prioritera 

fokusområden inom befintliga långsiktiga mål och strategier, kalibrera målnivåer samt 

koppla programmet till pågående processer för regional utvecklingsstrategi och regional 

fysisk strukturbild.  
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2 Befolkning 
För att planera kollektivtrafiken är det viktigt att förstå befolkningsstrukturen likväl som 

befolkningens resmönster och behov. Det är inte säkert att resbehovet överensstämmer 

med den befintliga infrastrukturen eller utbudet. Detta kapitel beskriver regionens 

befolkningstäthet, befolkningsförändringen och hur åldersfördelningen förväntas se ut de 

kommande 20 åren. 

2.1 Befolkningstäthet  
När kollektivtrafik planeras är befolkningsunderlaget en viktig utgångspunkt. Generellt sett 

är det lättare att trafikförsörja ett område effektivt ju mer tätbefolkat det är. Då kan fler 

potentiella resenärer få attraktiva avstånd till hållplatser. När det gäller Västra Götaland 

skiljer sig befolkningstätheten i hög grad åt mellan såväl enskilda kommuner inom länet 

som mellan delregionerna, vilket illustreras i Figur 1 nedan.  

Totalt bor det drygt 1,7 miljoner människor i Västra Götaland [18]. Fler än hälften av dessa 

är bosatta i Göteborgsregionen där Göteborgs kommun är den mest tätbefolkade 

kommunen inom regionen. I de övriga tre delregionerna; Fyrbodal, Skaraborg och 

Sjuhärad finns det flera glest befolkade kommuner med färre än 25 invånare per km2. 

Genomsnittlig befolkningstäthet för hela länet är 69 invånare per km2 vilket innebär att 

Västra Götaland är det tredje tätast befolkade länet i Sverige efter Stockholm (337 invånare 

per km2) och Skåne (118 invånare per km2). 

Figur 1 Antalet invånare per km2 i Västra Götaland år 2017. Bild från Västra Götalandsregionen. 
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2.2 Befolkningsutveckling 2019 – 2040  
Mellan åren 2008 och 2018 ökade befolkningen i Västra Götaland med cirka 10 procent, 

vilket motsvarar en ökning på över 150 000 invånare. Den största ökningen har skett inom 

Göteborgsregionen [17]. 

Befolkningen i Västra Götaland beräknas fortsatt öka och har prognostiserats till dryga 1,9 

miljoner invånare år 2035. Detta ger ett genomsnitt på cirka 12 500 fler invånare varje år 
[15]. Ökningen förväntas främst ske i Göteborgsregionen där invånarantalet beräknas öka 

med cirka 192 000 till år 2035. Näst störst befolkningsökning förväntas ske i Sjuhärad med 

ett tillskott på cirka 23 000 nya invånare till år 2035. I Fyrbodal förväntas befolknings-

ökningen bli cirka 16 000 och i Skaraborg cirka 11 000 [17]. 

Befolkningsökningen i Västra Götaland består av främst invandring och födelseöverskott. 

De närmast kommande åren väntas invandringen, och därmed flyttnettot, vara större än 

födelseöverskottet och därmed vara den största bidragande faktorn till befolkningsökning. 

Från och med år 2025 väntas invandring och födelseöverskott vara lika stora [20]. 

Sett till enskilda kommuners befolkningsökning/-minskning är även flyttnettot mellan 

kommuner en bidragande faktor. Två av de kommuner som förväntas öka mest till år 2030 

är Lilla Edet och Mölndal. Några kommuner i Fyrbodal och Skaraborg, som till exempel 

Bengtsfors och Gullspång förväntas minska något i befolkningsantal [20]. Figur 2 illustrerar 

befolkningsändringen inom de olika kommunerna i regionen. Notera att prognosen gäller 

för år 2030. För detaljerade data och mer information hänvisas till rapporten 

Befolkningsprognos Västra Götaland 2018 – 2035. 

Att invånarna blir fler kan medföra ett ökat behov av kollektivtrafik. Samtidigt kan en ökad 

befolkningstäthet innebära möjligheter till en mer effektiv kollektivtrafik. Ett ökat utbud i 

kollektivtrafiken ökar kollektivtrafikens attraktivitet vilket kan leda till att fler väljer att 

resa kollektivt. Detta gäller i första hand i Göteborg med kranskommuner och i starka 

pendlingsstråk, där befolkningstätheten redan är hög. 

Figur 2 Prognostiserad befolkningsändring i procent år 2030 jämfört med år 2016 [22]. 
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2.3 Åldersfördelning och övriga grupperingar  
När kollektivtrafik planeras är åldersfördelningen en viktig utgångspunkt. Detta då 

förutsättningarna och behoven för olika åldersgrupper ser olika ut och trafikförsörjningen 

behöver anpassas därefter. 

I likhet med många andra regioner och länder i Europa ökar andelen äldre och den 

förväntas fortsätta öka (se Figur 3). Notera att trots den stora procentuella ökningen 

motsvarar andelen 80+ cirka 7 procent av den totala befolkningen år 2035. Bland 

resenärerna år 2035 beräknas 136 000 vara över 80 år, vilket kan jämföras med en siffra på 

cirka 85 000 år 2017. Detta ställer krav på kollektivtrafiken genom att fler äldre, med 

behov av tillgänglig kollektivtrafik, förväntas resa. Även antalet barn väntas öka något. En 

kollektivtrafik som är utformad efter de behov som kan tillskrivas resenärer i olika 

ålderskategorier kommer att bli nödvändig om fler ska vilja resa med kollektivtrafiken. Det 

kan till exempel handla om ökad möjlighet att resa med barnvagn, eller för barn att resa på 

egen hand [27]. 

  

Figur 3 Procentuell förändring av antal invånare per åldersgrupp [20]. 
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3 Västra Götalands geografiska 
förutsättningar 

I föregående kapitel beskrevs invånarnas befolkningstäthet i respektive delregion, vilket 

också kan illustreras enligt Figur 4.  Hur spritt eller tätt invånarna bor är en faktor i 

planeringen av kollektivtrafiken. Andra faktorer som påverkar är regionens geografiska 

förutsättningar utifrån lokalisering av tätorterna, de tätortsnära landsbygderna och 

landsbygderna samt hur invånarna bor i förhållande till var de arbetar, vilket behandlas i 

detta kapitel. 

 

Figur 4 Illustration över var invånarna i Västra Götaland bor, sett från Norge. Bild från Västra Götalandsregionen. 
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3.1 Tätorternas lokalisering  
Följande underkapitel är en sammanfattning av befintlig rapport Västra Götalands 

funktionella geografi – befolkning, arbete och boende [15]. Utgångspunkten är hur den 

rumsliga fördelningen av tätorter och större städer ser ut samt hur tätortsstrukturen 

förhåller sig till de större vägarna i vägnätet.  

Lokaliseringen i Fyrbodal 
Den mest glesbefolkade 

delregionen i Västra Götaland 

är Fyrbodal, vars tre största 

tätorter, Trollhättan, Uddevalla 

och Vänersborg (även kallade 

Trestad), är samlade i den 

södra delen av delregionen. 

Den andra och tredje 

samlingen utgörs av tätorterna 

vid norra respektive södra 

Bohuskusten. Den fjärde 

samlingen utgörs av tätorterna 

i Dalsland. Tillsammans 

skapar de ett rumsligt 

lokaliseringsmönster som 

framgår i Figur 5.   

I Figur 5 framgår att nästan 

samtliga stråk har en 

anknytning till minst en av 

städerna i Trestad. Norrut 

löper E6:an som förbinder 

Fyrbodal med Norge. Vägen 

löper även söderut och förbinder samtliga tätorter längs med stråket med Göteborg. E45:an 

förbinder Vänersborg med Trollhättan och fortsätter mot Göteborg. Norrut från 

Vänersborg förbinder samma väg Trestad med Mellerud, Åmål med flera.  

Flera viktiga järnvägsstråk knyter samman orter inom Fyrbodal och med orter i andra 

delregioner. Söderut löper Bohusbanan som knyter samman Strömstad med Uddevalla 

Stenungsund och Göteborg. Norge/Vänerbanan knyter samman Trollhättan med Göteborg 

samt norrut mot Mellerud, Åmål, Säffle och vidare. Älvsborgsbanan knyter samman 

Uddevalla och Trollhättan samt skapar en förbindelse mellan Trestad och Borås. 

Norgebanan förbinder Trollhättan med Ed och vidare mot Norge. Dal-Västra Värmlands 

järnväg (DVVJ) har endast turisttrafik.  

Huvudsakligen ses lokaliseringsmönstret i Fyrbodal som monocentriskt med inslag av 

polycentriska strukturer i framförallt de södra delarna. Pendlingsförutsättningarna till 

övriga delregioner är därmed bäst från Trestad. 

Figur 5 Lokaliseringsmönster i Fyrbodal [15]. 
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Lokaliseringen i Göteborgsregionen 
I Göteborgsregionen finns sex 

stycken tydliga stråk där vägnätet och 

järnvägsnätet följer samma radiella 

logik, där samtliga leder till och från 

Göteborg. I nordlig riktning löper 

Bohusbanan samt E6:an i riktning 

mot Kungälv, Stenungssund och 

fortsätter vidare mot Fyrbodal samt 

väster om Uddevalla. I nordlig 

riktning löper även E45:an mot 

Trollhättan och vidare mot Fyrbodal 

med bl.a. Nödinge-Nol och Lilla Edet 

längst med vägen. 

Järnvägsförbindelsen mellan 

Göteborg-Trollhättan utgörs av 

Norge/Vänerbanan. Det nordöstliga 

vägstråket som följer E20 leder mot 

Partille, Lerum, Floda och Alingsås 

och här förbinder Västra Stambanan samtliga tätorter. Det östliga vägstråket utgår från 

riksväg 40 och leder mot Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd vidare till Borås. Nästan 

parallellt löper Kust till kust-banan. Det sydliga vägstråket utgår från E6:an och leder mot 

Kungsbacka, Onsala och fortsätter söderut. Detta stråk följs av Västkustbanan som binder 

samman Göteborg med de största tätorterna i Halland och Skåne och tvärtom.  

Orterna längs stråken utgör ett tydligt monocentriskt lokaliseringsmönster. Detta skapar ett 

pendlingsmönster i riktning till och från Göteborg där de mindre orterna fungerar som 

boendeorter och leverantörer av arbetskraft. Tvärförbindelserna mellan stråken är svaga 

och därmed är förutsättningarna för interaktion däremellan låg. Pendlingsförutsättningarna 

till övriga delregioner är goda, både med kollektivtrafik och bil. 

 

Figur 6 Lokaliseringsmönster i Göteborgsregionen [15]. 
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Lokaliseringen i Sjuhärad 
I Sjuhärad finns sex stycken tydliga stråk 

där fem leder i riktning mot Borås och ett 

löper norrut från Ulricehamn i riktning mot 

Falköping. Samtliga stråk utgörs av vägnät. 

Järnvägsnätet i Sjuhärad utgörs av tre stråk 

som alla stannar i Borås och förbinder 

regionen med övriga delregioner: Kust till 

kust-banan i riktning mot Göteborg och 

mot Värnamo, Viskadalsbanan som löper i 

sydvästlig riktning samt Älvsborgsbanan 

som förbinder Borås med Trestad i 

Fyrbodal.  

I likhet med Göteborgsregionen ligger 

samtliga tätorter i anslutning till stråken. 

Det monocentriska lokaliseringsmönstret 

karaktäriseras av svagare tvärförbindelser 

mellan stråken. Däremot är 

pendlingsförutsättningarna till och från 

Borås goda för många av tätorterna i 

Sjuhärad. Pendlingsförutsättningarna till 

andra delregioner är bäst längs riksväg 40. 

Lokaliseringen i Skaraborg 
Lokaliseringsmönstret i 

Skaraborg, se Figur 8, illustrerar 

elva stråk som till större delen 

består av riksvägar. Undantaget 

är E20 som löper förbi 

Mariestad, Götene och Skara 

som binds samman med 

Lidköping. Utöver vägnätet 

finns goda järnvägsförbindelser 

inom delregionen men även till 

andra delregioner. Västra 

Stambanan förbinder Falköping, 

Skövde och Örebro med 

Göteborg. Kinnekullebanan 

löper längs med Vänerns 

kustremsa och förbinder orter 

som Mariestad och Lidköping 

med varandra och med mindre 

tätorter. Jönköpingsbanan 

förbinder Falköping med 

Jönköping och Nässjö. 

Älvsborgsbanan som förbinder Borås med Trestad stannar i några orter i västra Skaraborg.  

Lokaliseringsmönstret i Skaraborg är polycentriskt med stråk i flera riktningar, vilket 

skapar goda förutsättningar för en nätverksregion. Förutsättningarna för långväga pendling 

Figur 7 Lokaliseringsmönster i Sjuhärad [15]. 

Figur 8 Lokaliseringsmönster i Skaraborg [15]. 
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är bäst i Falköping och Skövde där Skövde sticker ut som en dominerande inpendlingsort. I 

övrigt är pendlingsförutsättningarna goda i hela regionen med tvärförbindelser mellan olika 

tätorter. 

3.2 Tätortsnära landsbygd och landsbygd 
Tillgängligheten till större tätorter eller kommunhuvudorter är viktig för landsbygdernas 

utvecklingsförutsättningar. Tätortsnära landsbygd respektive landsbygd har definierats 

efter hur långt en bilresa sträcker sig i geografin från orter som har fler än 3000 invånare 

alternativt är kommunhuvudorter. Avgränsningen överensstämmer med Västra 

Götalandsregionens Landsbygdsutredning som omfattar orter färre än 3000 invånare.  

Tätortsnära landsbygd omfattar större delarna av Göteborgsregionen och Skaraborg och i 

mindre del Sjuhärad och Fyrbodal. Landsbygdsområdena täcker i princip övriga delar av 

Västra Götaland. Det är endast ett fåtal öar som enligt analysen inte kan nå större tätorter 

inom 45 minuter med bil på grund av avsaknad av fast landförbindelse.  

Figur 9 Fördelning av landsbygd och tätortsnära landsbygd. Bild från Västra Götalandsregionen. 
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3.3 Arbetsmarknad  
Korta avstånd underlättar samverkan mellan människor och mellan företag vilket i sig 

skapar fördelar för en konkurrenskraftig region [15]. Figur 10 visar var invånarna arbetar 

vilket kan jämföras med var invånarna bor i Figur 4.  

  

Figur 10 Illustration över var invånarna i Västra Götaland arbetar, sett från Norge. Bild från Västra 

Götalandsregionen. 



11 

 

Västra Götaland består idag av sju arbetsmarknadsregioner med undantaget Åmåls 

kommun, som tillhör Karlstads arbetsmarknadsregion. Det finns dock en trend som pekar 

på att antalet arbetsmarknadsregioner kommer att vara fyra stycken år 2030, vilket 

illustreras i Figur 11. 

Den lokala arbetsmarknaden i framförallt Göteborg växer kraftigt. Även Strömstad, 

Trollhättan-Vänersborg och Skövde växer. Under de kommande åren förväntas Göteborgs 

arbetsmarknadsregion även innefatta Trollhättan-Vänersborg samt Borås. Detta innebär att 

år 2030 innefattas Västra Götaland av fyra arbetsmarknadsregioner i form av Göteborg, 

Skövde, Strömstad och Bengtfors. Åmål antas fortsatt tillhöra Karlstads växande 

arbetsmarknad vid samma år. 

Ett fungerande transportsystem för pendlare innebär att arbetsplatser blir tillgängliga för 

fler arbetstagare. Det är en förutsättning för ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Ökad 

tillgänglighet i denna bemärkelse är ett mål i sig, och själva pendlingen till och från jobbet 

är ett medel som ökar möjligheterna och valfriheten för individen. Att öka tillgängligheten 

är därför önskvärt och en del av en effektiv samhällsplanering.  

Figur 11 De lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland blir färre och större, jämförelse mellan 1987, 

2016 och 2030. Bilder är från Västra Götalandsregionen. 
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4 Resande och tillgänglighet 
Tillgängligheten till Västra Götalands samlade utbud av arbete, utbildning och kultur är en 

viktig faktor för att skapa en robust region och för tillväxt och utveckling. Investering i 

hållbar transportinfrastruktur har varit och är ett prioriterat område. Det övergripande målet 

är att en tredjedel av invånarnas resor ska 

göras med kollektivtrafik år 2025 [12].  

Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 

cirka 82 procent sedan början av 2000-talet. 

Bland de motoriserade färdsätten i Västra 

Götaland står kollektivtrafikens marknads-

andel för 33 procent och främst är det resor i 

stadstrafik och med tåg som ökat [17]. 

Marknadsandelen i Göteborgs  

stadstrafikområde ligger på 55 procent, medan 

marknadsandelen i kranskommunerna runt 

Göteborg är väsentligt lägre, drygt 20 procent. 

Marknadsandelen totalt för Göteborgsregionen 

är 45 procent. För samtliga delregioners 

marknadsandel se faktaruta. 

Den senaste uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet [23] visar att det övergripandet 

målet för 2020 redan är uppnått. I samma uppföljning belyses även att andelen cykelresor 

ökar något men att samåkningen är oförändrad.  

Detta kapitel beskriver fortsatt arbetspendlingen för Västra Götalands invånare samt 

tillgängligheten med kollektivtrafik till regionens pendlingsnoder. Observera att statistik 

för pendling till Norge saknas där inget annat anges. 

Kollektivtrafikens 
marknadsandel i respektive 
delregion 

• Fyrbodal 17 % 

• Göteborgsregionen 45 % 

• Skaraborg 14 % 

• Sjuhärad 16 % 
 
Siffror från uppföljningsrapport av 
trafikförsörjningsprogrammet [23]. 

 

Figur 12 Utvecklingen av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel [9].  
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4.1 Arbetspendling 
Detta underkapitel har utdrag från rapporten Infrastruktur och bostäder – 

Underlagsrapport till Regionrapport 2018/19 [26]. 

Andelen pendlare, av antalet förvärvsarbetande, är mycket hög i många kommuner. I de 

flesta kommuner i Västsverige är det fler än en tredjedel av invånarna som pendlar till en 

annan kommun. I kranskommunerna runt Göteborg är det genomgående sju av tio som 

pendlar till en annan kommun för att arbeta. Göteborg dominerar som arbetsmarknads-

centrum men även Mölndal och Härryda har en mycket stark arbetsmarknad.  

Figur 13 illustrerar hur arbetspendlingsmönstret såg ut år 2018, i form av in- respektive 

utpendling. Den totala in- och utpendlingen för kommuner i Västra Götaland har ökat med 

15 procent de senaste tio åren. Skillnaden mellan kommunerna är dock stor. Utpendlingen 

från Trollhättan har ökat med 58 procent medan utpendlingen från både Öckerö och 

Essunga är oförändrad. I Uddevalla och Borås har utpendlingen ökat med 43 respektive 37 

procent. Utpendlingen från kranskommunerna runt Göteborg har ökat med mellan 20 och 

25 procent under tioårsperioden. Ett antal mindre kommuner i Skaraborg och Fyrbodal har 

i stort sett samma utpendling som för tio år sedan.  

Utbyggnaden av dubbelspårig järnväg och motorväg mellan Göteborg och Trollhättan som 

var klar år 2012 har vidgat arbetsmarknaden på ett påtagligt sätt för invånarna i området. 

Från år 2011 till år 2016 ökade pendlingen från Trollhättan till Göteborg med 68 procent 

och i motsatt riktning med 21 procent. Totalt ökade både in- och utpendlingen med elva 

procent i Västra Götaland under samma period. Effekterna ger också en föraning om vad 

motsvarande förkortning av pendlingstiderna mellan Göteborg, Borås och Jönköping skulle 

kunna innebära för invånarnas arbetsmarknad och för ekonomisk utveckling och välfärd i 

Västsverige. 
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Figur 13 Arbetspendlingen i Västra Götaland år 2018, exklusive Göteborgsregionen. Bild från Västra Götalandsregionen. 
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För ökad läsbarhet presenteras nedan pendlingen för Göteborgsregionen på liknande sätt 

som föregående kartbild för Västra Götaland.  

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Arbetspendlingen i Göteborgsregionen år 2018. Bild från Västra Götalandsregionen. 
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4.2 Andel pendlare och pendlingsavstånd 
I tre av fyra kommuner pendlar idag mer än en tredjedel av de som arbetar i en annan 

kommun för att jobba. I mer än hälften av kommunerna pendlar fler än fyra av tio. I 

kommuner med en hög andel pendlare tenderar också pendlarna resa längre sträckor. 

Längst pendlar invånare i Göteborgs kranskommuner. 

 

 
Figur 15 Vänster: Andel av de sysselsatta bosatta i respektive kommun (nattbefolkning) som pendlar till en annan 

kommun år 2016. Inklusive gränspendlare till Norge enligt senast tillgängliga siffror. 

Höger: Median av pendlingsavståndet (km) fågevägen för de sysselsatta år 2016 boende i en annan kommun, justerade 

för att inkludera gränspendlare till Norge. Bilder och data från Västra Götalandsregionen. 
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4.3 Tillgänglighet med kollektivtrafik  
I Figur 16 nedan illustreras restiden med kollektivtrafik till de delregionala 

pendlingsnoderna i regionen. Drygt hälften av invånarna i Västra Götaland når någon av de 

större pendlingsnoderna inom en halvtimme med kollektivtrafik. Inom 45 min restid med 

kollektivtrafiken når cirka 75 procent av invånarna någon eller några pendlingsnoder, se 

tabellen nedan. God tillgänglighet med restider under 60 minuter breder ut sig som en 

stjärna omkring pendlingsnoderna, tågstationer och längs med de större vägarna. Inom 

dessa områden bor 86 procent av invånarna i Västra Götaland. Generellt är det längs de 

prioriterade stråken som visas i Figur 17, som restiderna ligger under 60 minuter [23]. 

Notera även att 97 procent av invånarna når någon av pendlingsnoderna inom 90 minuter. 

 

  

Invånarnas tillgänglighet till närmsta gymnasieskola som ger en studieinriktad utbildning 

är god, över 90 procent har en resväg som är 30 minuter eller kortare. Det är svårare att få 

fram motsvarande statistik för högskola och universitet, då resandet är mindre regelbundet 

och inte alltid är knutet till den skola där man är inskriven. Västra Götalandsregionen 

kommer att ta fram underlag för denna typ av pendling. 

  

Restid 

minuter 

Procent av 

invånarna 

Ackumulerat 

0 – 19  28 28 

20 – 30 28 55 

31 – 45  19 75 

46 – 60 11 86 

61 – 90 11 97 

91 – 120 3 99 

120 + 1 100 

Siffrorna är avrundade 

Figur 16 Restid med kollektivtrafik till delregionala pendlingsnoder 

Bild och tabell från Västra Götalandsregionen. 
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I  Figur 17 nedan illustreras Västra Götalandsregionens prioriterade kollektivtrafikstråk. 

De prioriterade stråken är en kombination av de tyngsta pendlingsrelationerna och politiskt 

utpekade stråk som bedöms viktiga för att knyta samman Västra Götaland och regionen 

med angränsande län och Norge. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet av prioriterade 

stråk. 

  

Figur 17 Västra Götalands prioriterade kollektivtrafikstråk. Bild från Västra Götalandsregionen. 
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4.4 Tillgänglighet med cykel 
Cykelpendling är en del av det övergripandet målet i trafikförsörjningsprogrammet; 

”andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, 

för en attraktiv och konkurrenskraft region”. Det är också en del i att öka tillgängligheten i 

regionen genom att kombinera cykel med kollektivtrafiken.  

En potentialstudie för cykling inom Västra Götaland genomfördes 2018 [21]. Studien visar 

potentialen för arbetspendling samt pendling till skola och gymnasium med cykel, elcykel 

och gång. Resultatet indikerar bland annat att i kommuner som Åmål och Borås kan 

närmare 50 procent av den arbetande befolkningen nå sitt arbete inom 30 minuters cykling. 

Med elcykel ökar andelen ytterligare.  

Figur 18 visar andelen av den arbetande befolkning i respektive kommun som kan nå sitt 

arbete inom 30 minuters cykling med cykel respektive elcykel [21]. Studien finns som en 

interaktiv rapport på Västra Götalands hemsida där mer information finns att hämta [28]. 

 

Cykelpendling har stor potential och kommer att kunna bidra till att hela resan blir attraktiv 

när olika typer av transportslag kombineras i större utsträckning framöver. Läs mer om 

detta under kapitel 6.2. 

  

Figur 18 Andelen invånare som kan nå sitt arbete inom 30 min cykling (grön linje) eller elcykling (blå linje) i respektive 

kommun i Västra Götaland [21]. 
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5 Agenda 2030 
Trafikförsörjning och transporttillgång är en betydande fråga inom global och långsiktig 

hållbar utveckling. Inom Agenda 2030 och de 17 globala mål som antogs år 2015 av FN 

har transport och trafik en direkt eller indirekt inverkan på flera av målen. Viktigt att notera 

är att många av målen och delmålen är knutna till varandra på olika sätt och påverkas av 

varandra. Nedan finns en beskrivning över relevanta mål och delmål utifrån Västra 

Götalands perspektiv och hur de kan kopplas till trafikförsörjningsprogrammet. Alla 17 

globala mål finns illustrerade i Figur 19.  

 

Hälsa och välbefinnande innefattar delmål som är knutna till 

kollektivtrafiken. Trafiksäkerhet är ett av dem, med ett tydligt mål att till år 

2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen. Mål 3 

omfattar även att väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd 

av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten 

och mark vilket är kopplat till kollektivtrafikens miljöpåverkan. 

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och 

resurser mellan män och kvinnor. Lika tillgång/utformning av transport- och 

mobilitettjänster bidrar till att skapa ett mer jämställt samhälle där kvinnors 

och flickors mobilitet ökar och skapar en starkare ekonomi. Detta mål 

kopplar också till minskad ojämlikhet.  

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt avser att främja ett gott 

investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. 

Kollektivtrafik utgör en grundförutsättning för full sysselsättning på lika 

villkor samt för tillgång till arbetstillfällen och arbetsmarknad i syfte att öka 

företagsamhet och hållbar ekonomisk tillväxt. För att uppnå en långsiktig 

hållbar tillväxt är tillgången till nationella, regionala och globala marknader 

en viktig faktor.  

Hållbar industri, innovation och infrastruktur speglar vikten av att bygga 

upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering och främja innovation. Många av delmålen kan kopplas till 

trafikförsörjningen. Bland annat ”att skapa hållbara, motståndskraftiga och 

inkluderande infrastrukturer”. En regional och hållbar infrastruktur stödjer 

ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på 

tillgänglighet för invånarna. Kollektivtrafiken bidrar också till innovationer 

genom att vara del av och driva utvecklingen framåt. 

Minskad ojämlikhet innefattar mål där trafikförsörjning är ett medel för att 

kunna främja och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 

funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 

annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet 

Detta mål har en koppling till Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor. 

Kollektivtrafiken spelar också en viktig roll för människor att vara delaktiga i 

samhället utan bil. 
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Hållbara städer och samhällen syftar direkt till hållbara transporter. ”Senast 

2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga 

och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheten, särskilt 

genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på 

behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 

funktionsnedsättning samt äldre personer”. Målet syftar även till att främja 

positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan 

stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka 

den nationella och regionala utvecklingsplaneringen. Även andra delmål kan 

kopplas till kollektivtrafik och trafikförsörjning, främst för att de är knutna 

till andra globala mål.  

Bekämpa klimatförändringarna lyfter vikten av att integrera 

klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå. Här är 

planering av transport och mobilitet en viktig faktor. 

 

 

  

Figur 19 De 17 globala målen. Relevanta mål för trafikförsörjningsprogrammet är inringade [1].  
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6 En attraktiv kollektivtrafik för alla 
Delmål två i trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020, en attraktiv kollektivtrafik, 

handlar om kvalitet men även om varumärke och känsla. För att fler ska åka kollektivt 

krävs att kollektivtrafiken upplevs attraktiv. Då behövs ett långsiktigt utvecklingsarbete 

utifrån resenärernas behov före, under och efter resan, det vill säga ett hela-resan-

perspektiv.  

  

För att kunna tillämpa ett hela-resan-perspektiv i utformning, planering och förvaltning 

krävs samverkan mellan olika aktörer. Exempel på åtgärder som enligt  

trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020 kan bidra till attraktiviteten är sådana som rör 

bekvämlighet och enkelhet. Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att 

resa med kollektivtrafiken.  

 

Målet till år 2020 är att 60 procent ska anse att det är enkelt att åka med Västtrafik. År 

2018 var resultat på 61 procent, vilket är något över målet. Troligen har den ökade 

användningen av appen ToGo bidragit till förbättringen. På två år har andelen som 

upplever att det är enkelt att köpa biljett ökat från drygt 50 till 75 procent av resenärerna. 

Idag köper privatkunderna i genomsnitt varannan biljett i ToGo. Även framkomligheten 

för kollektivtrafiken är viktig för att uppnå pålitlighet och punktlighet, såväl i städerna som 

på landsbygd och i stråken. 

 

  

Detta kapitel berör jämlik kollektivtrafik, hur kombinerad mobilitet kan bidra till en mer 

attraktiv kollektivtrafik och hur samverkan mellan olika parter kan skapa möjligheter för 

hållbart resande. 

Figur 20 Andel invånare som anser at det är enkelt att resa med Västtrafik [9].  
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6.1 Jämlik kollektivtrafik 
I trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020 är delmål tre att ”alla resenärsgrupper 

beaktas”. Delmålet utgår från de sju diskrimineringsgrunderna. För att konkretisera delmål 

tre och arbeta med de sju diskrimineringsgrunderna togs Strategi för kollektivtrafik på 

jämlika villkor fram. Strategins övergripande mål ”Kollektivtrafiken ska utformas så att 

den är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna” har brutits ner till fem 

åtgärdsområden enligt nedan [24]. 

• Ett fullt tillgängligt prioriterat nät 

• Ett gott bemötande till alla resenärer 

• Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken 

• Inkluderande kommunikation 

• Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik 

Arbetet med att ta fram strategin har skett i dialog med olika intressenter. Strategin antogs 

hösten 2018 och ett arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att integrera 

ovanstående åtgärdsområden i ordinarie arbete inom Västra Götalandsregionen och 

Västtrafik. 

I Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor behandlas även barnperspektivet. Inom 

Västtrafik pågår ett arbete för att kunna beakta barns perspektiv i kollektivtrafiken, bland 

annat som en del av den handlingsplan för strategin som Västtrafik nu tar fram. Västtrafik 

har identifierat inom vilka områden det kommer synpunkter som rör barn till Västtrafiks 

Kundservice. Att bussen kör förbi barnen utan att stanna, inställda turer, synpunkter 

gällande förarens körsätt och bemötande är några.  

En iakttagelse från Västtrafik och deras partnerbolag är en avsaknad av att systematiskt 

arbeta proaktivt för att kunna erbjuda en attraktiv service till barn och unga som 

kundgrupp. I detta avseende definieras attraktivitet då barn och unga har möjlighet till fri 

rörlighet och när de varken är begränsade av föräldrars tid eller ekonomi. Enligt 

barnkonventionen är det förstnämnda ett krav, där det tydligt framgår att ”Kollektivtrafiken 

gör det möjligt för barn att delta i samhället, studera, nå fritidsaktiviteter och mötas”. Då 

skolskjuts och barns väg till och från skolan är ett kommunalt ansvar krävs samverkan för 

att skapa goda och trygga resmöjligheter för barnen. 

6.2 Kombinerad mobilitet för ökad attraktivitet 
Hållbart resande kan uppnås på olika sätt. Att ifrågasätta huruvida resan behöver göras alls 

är ett viktigt första steg. Om resan blir av, kan den genomföras på ett hållbart sätt utifrån de 

tre hållbarhetsperspektiven: ekonomisk, social eller miljömässig. Tjänster för kombinerad 

mobilitet (på engelska MaaS, ”Mobility-as-a-Service”) – det vill säga tjänster som 

möjliggör för resenärer att hitta, boka och köpa både kollektivtrafik och andra typer av 

transporttjänster genom en och samma digitala kanal – har blivit ett allt hetare 

samtalsämne inom transportsektorn under de senaste åren. Den allmänna förhoppningen är 

att sådana tjänster ska kunna bidra till en ökning av tillgänglighet för resenär och en 

minskning av klimatpåverkan genom att underlätta för människor att komplettera den 

traditionella kollektivtrafiken med andra transporttjänster, till exempel hyrbil och 

cykelpool. Framtida kombinerad mobilitet öppnar upp nya möjligheter att resa hållbart och 

täcka hela resan från dörr till dörr som är en viktig komponent vid val av färdmedel.  
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För att säkerställa förväntade samhällsnyttor med kombinerad mobilitet behövs 

implementering i större skala. Än så länge är antalet genomförda piloter av kombinerad 

mobilitet relativt begränsade, och ännu färre har utvärderats systematiskt. Det pågår ett 

intensivt arbete för att möjliggöra fler piloter och implementering av olika varianter av 

kombinerad mobilitet i Sverige och runt om i världen.  

En lyckad kombinerad mobilitet är emellertid en stor utmaning. Det krävs teknisk 

utveckling av till exempel appar och plattformar som samlar utbud och data, men 

framförallt fordrar konceptet nya modeller och metoder för affärs- och 

innovationssamarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Idag råder delade meningar 

om hur investeringar, risker och operationella roller kan fördelas för att kombinerad 

mobilitet ska följa lagar och regler, locka slutanvändare, bidra till samhällsnytta och vara 

ekonomiskt lönsamt. Därav krävs troligtvis explorativa och kollaborativa angreppsätt för 

att hitta vägen framåt för kombinerad mobilitet.  

Vidare finns det i dagsläget flera institutionella förutsättningar som direkt eller indirekt 

främjar privatbilism, så som subventionering av boendeparkering, förmånsbilar och 

reseavdrag. Hur dessa förändras framöver kommer att ha stor påverkan på 

konkurrenssituationen för kombinerad mobilitet och hållbart resande överlag. 

6.3 Samverkan för hållbart resande 
För att öka andelen hållbara resor finns inom Västra Götalandsregionen kompetens- och 

projektplattformen Hållbart resande väst (HRV) [29]. HRV har funnits sedan år 2015 och 

fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för samtliga kommuner i 

Västsverige. Utgångspunkten för HRV:s arbete är trafikförsörjningsprogrammets 

övergripande mål ”andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och 

kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraft region”. Arbetet 

Figur 21 Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg. Fotograf: Martina Koch. 
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sker på en övergripande nivå, med fokus på beteendepåverkande åtgärder, för att få fler att 

gå, cykla, samåka och åka kollektivt, alternativt inte resa alls.  

En stor del av plattformens arbete är att på regional nivå driva olika prova-på- och 

beteendepåverkansprojekt tillsammans med regionens kommuner. Projekten riktar sig till 

olika målgrupper, men med gemensamt mål om att få fler invånare att resa hållbart. En 

annan stor del är det nätverk som drivs för kommunala tjänstepersoner, för 

kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Vidare arbetar plattformen med 

strategiskt påverkansarbete för att påverka lagar, regler och styrmedel för att gynna hållbart 

resande. För att fler ska resa hållbart måste det vara lätt att göra rätt. 

  



26 

 

7 Minskad miljöpåverkan i kollektivtrafiken 
Västtrafik och Västra Götalandsregionen har högt uppsatta miljö- och klimatmål för 

kollektivtrafiken. 2018 antogs en ny miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra 

Götaland. Enligt strategin förordas drivmedlen el, biogas och flytande biodrivmedel, 

beroende på trafiktyp och geografiska förutsättningar. El kommer i första hand att 

introduceras och användas i stads- och tätortstrafik. Gas kommer företrädelsevis att 

användas i regiontrafik och flytande biodrivmedel där inget av de andra två drivmedlen 

kan användas än. De olika drivmedlen har alla för- och nackdelar av olika storlek och 

komplexitet. Detta kapitel behandlar olika drivmedel i kollektivtrafiken och hur vägen till 

fossilfri kollektivtrafik ser ut för olika fordonsslag. 

7.1 Drivmedel i busstrafiken 
El som drivmedel i bussar har kommit en bra bit framåt de senaste åren och ses idag som 

ett reellt alternativ i stads- och tätortstrafik. Utmaningen med el är att det krävs en total 

omställning i fråga om trafikering, depåplacering och laddning. Det krävs samarbete 

mellan samtliga aktörer för att hitta fungerande och kostnadseffektiva lösningar på detta. 

Vidare kan inköpskostnaden för elbussar verka utmanande med samma avskrivningstider 

som konventionella bussar. Drift- och underhållskostnader för elbussar är dock mycket 

lägre, och sett över hela livscykeln är elbussar inte ett dyrare alternativ.  

All el i upphandlad trafik är miljömärkt och från förnybar källa. Leveranssäkerhet och 

prisstabilitet är också stora fördelar med eldrift. 

Biogas har under en längre tid brottats med höga priser och motorer med lägre effektivitet 

än dieselmotorer. Det finns nu indikationer på att det finns mer effektiva motorer och 

bussar, som jämställs med konventionella varianter. Utbudet av busstyper är dock 

fortfarande en begränsning när det kommer till biogasbussar.  

All biogas som Västtrafik handlar upp har hållbarhetsbesked, vilket säkerställer att 

biogasen är spårbar och hållbart producerad samt ger biogasen skattefrihet. Biogasens 

klimatprestanda kan variera beroende på vilka substrat som används vid produktion, men 

har generellt mycket bra klimategenskaper. Klimatgasreduktionen vid användning av 

biogas i Västtrafiks trafik förväntas ligga på minst 80 procent jämfört med fossil diesel.  

För att nå fastlagda miljö- och klimatmål kommer biogas att flyttas från stads- och 

tätortstrafik och användas främst i regionbusstrafik framöver. Detta leder till ökade 

kostnader i form av depåer och tankningssystem för biogas som i flera fall måste till. En 

utmaning framöver blir därmed att hitta kostnadseffektiva sätt för att flytta biogas-

användningen från stad till region, och för det krävs gott samarbete mellan Västtrafik, 

trafikoperatörer, Västra Götalandsregionen, kommuner, gasproducenter och leverantörer.  

Flytande biodrivmedel, så som hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) och rapsmetylester 

(RME) kan på ett relativt enkelt sätt ersätta fossil diesel och befintlig infrastruktur 

påverkas inte nämnvärt. Västtrafik köper enbart flytande biodrivmedel som har 

hållbarhetsbesked, vilket ger skattebefrielse. Hållbarhetsbesked innebär att drivmedlet 

uppfyller kraven i drivmedels- och hållbarhetslagen, och ger en klimatgasreduktion på 

minst 50 procent jämfört med fossil diesel. Klimatprestandan på drivmedlen kan dock 
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variera kraftigt, och det finns en osäkerhet kring vilken klimatprestanda som tillgängliga 

drivmedel kommer att ha, och till vilken kostnad.   

Osäkerheten kring tillgång och kvalitet på flytande biodrivmedel framöver påverkas av 

flera faktorer. Dels ökar intresset för flytande biodrivmedel, dels påverkas tillgången 

genom kvotpliktslagen, som innebär att flytande biodrivmedel ska blandas in till viss del i 

allt försålt fossilt bränsle. Vidare påverkas tillgången av en omklassning av substrat som 

används vid tillverkning av HVO som träder i kraft 1 juli 2019. Omklassningen gör att 

HVO som produceras med palmoljerester (PFAD) får sämre klimatprestanda och likställs 

med HVO producerad av palmolja.  

Efterfrågan och tillgång påverkar naturligt prisbilden för flytande biodrivmedel och det 

finns en stor osäkerhet i framtida prisbild för bränslet. Detta skapar ekonomisk sårbarhet 

hos både Västtrafik och trafikföretagen eftersom trafikavtalen är långa, ofta cirka tio år.  

Ytterligare en osäkerhet kopplat till flytande biodrivmedel är vilken klimatprestanda som 

tillgängliga drivmedel kommer att ha. För att målen i miljö- och klimatstrategin ska nås 

bör de flytande biodrivmedlen som används ha en klimatgasreduktion på 70 – 75 procent. 

Det är högst osäkert om det kommer att finnas tillgängligt till överkomliga priser.  

 

  

Figur 22 Bild från Västra Götalandsregionen. Fotograf: Allan Karlsson 
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7.2 Nära fossilfri tågtrafik 
Tågtrafiken i Västra Götaland är idag i stort sett fossilfri. Den enda delen av tågnätet som 

inte är elektrifierad är Kinnekullebanan, där det idag körs dieseltåg. Utredningar pågår, och 

det finns indikationer på att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att byta ut dieseltågen 

mot bättre alternativ. Redan idag skulle flytande biodrivmedel kunna användas i befintliga 

dieseltåg. Dock betalas ingen bränsleskatt i tågtrafiken, vilket ger en fördubbling av 

drivmedelskostnaderna om biodrivmedel används jämfört med fossil diesel. 

7.3 Vägen till fossilfri färjetrafik 
Det finns en viss tröghet i fartygsbranschen, och trots potential för omställning till eldrift 

på i alla fall korta sträckor går omställningen långsamt, bland annat på grund av teknisk 

komplexitet, infrastruktur och stora kostnader. Även på fartygssidan finns möjlighet att gå 

över till flytande biodrivmedel, med en kostnadsökning som följd, på samma sätt som på 

tågsidan. 
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8 Infrastruktur 
Behovet av investeringar i infrastruktur för järnväg och väg i Västra Götaland är stora. 

Infrastrukturen har en nyckelroll för befolkningstillväxten, tillgängligheten till arbete och 

skola samt kapacitet och attraktivitet i kollektivtrafiken. Detta kapitel fokuserar på 

investeringar i infrastruktur, behovet samt utmaningarna. Här lyfts även pendelparkeringar 

och depåer.  

8.1 Infrastruktur för järnväg  
Målbild tåg 2035 förmedlar en vilja att utveckla Västra Götaland till ett konkurrenskraftigt 

tillväxtområde i norra Europa. I detta sammanhang är goda kommunikationer en självklar 

komponent för invånare och näringsliv. Tågtrafiken är det färdmedel som kan förena ett 

framtida hållbart transportsystem och växande arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. 

Målbilden är ett naturligt utvecklingssteg kopplat till redan beslutade investeringar såsom 

Västlänken och övriga delar av Västsvenska paketet. 

Målsättningen är att tredubbla resandet med tåg till år 2035 jämfört med år 2006. För att 

klara av detta krävs det investeringar i järnvägsinfrastrukturen på flertalet ställen. 

Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg-Borås, fler spår på Västra stambanan mellan 

Göteborg-Alingsås, dubbelspår Göteborg-Oslo och satsningar på samtliga regionala 

järnvägar är några av Västra Götalandsregionens prioriterade infrastruktursatsningar. 

I den nationella infrastrukturplanen finns det knappt 193 miljarder för namngivna 

investeringar för perioden 2018–2029. Av dessa är 3,7 miljarder avsatta för att påbörja 

Göteborg-Borås. Resterande investeringsbehov på järnväg i Västra Götalands saknar 

finansiering. För tågtrafiken leder begränsningar i infrastruktur till att trafiken inte kan 

utökas i takt med målbilden och de ökade behoven. 

Investeringsbehovet är viktigt att ha i åtanke för att kunna fatta kloka beslut inför 

framtiden. Likväl är det viktigt att arbeta med det som redan finns och har beslutats.  

8.2 Infrastruktur för väg 
Det finns behov av infrastrukturinvesteringar för kollektivtrafiken på vägsidan främst i 

pendlingsnaven, vilket bland annat lyfts i de strategier som tagits fram för respektive nav. 

Det största behovet finns i Göteborg och Göteborgsregionen, som står inför stora 

utmaningar. Utmaningarna består av dagens kapacitetsbegränsningar, som väntas förvärras 

till följd av ett ökat resandebehov och utökad trafik. Men de består även av alla de 

byggprojekt som genomförs, bland annat för att åtgärda kapacitetsproblemen. Under 

byggtiden uppstår ytterligare begränsningar av framkomligheten.  

För buss- och spårvagnstrafik leder bristande väginfrastruktur till köbildning med längre 

restider och minskad punktlighet som följd. De infrastrukturinvesteringar som behöver 

göras är dels för att öka kapaciteten i befintliga stråk, dels för avlastning genom nya 

sträckningar. 

I takt med att trafiken utökas påverkas även tillgången till terminaler och kritiska 

hållplatser runt om i regionen och framför allt i Göteborg. Lösningen kan ibland vara att 

bygga om och på så sätt utöka kapaciteten, men då det inte är möjligt behöver trafiken 
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ledas om, vilket kan medföra konsekvenser som inte alltid är optimalt för resenärerna. 

Detta kan drabba både allmän och kommersiell kollektivtrafik.  

8.3 Framkomlighet i Göteborg 

Med hänsyn till de stora framkomlighetsutmaningarna i Göteborg och Göteborgsregionen 

kommande år sker ett nära samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik, 

där planerade projekt och dess påverkan koordineras och anpassas för bästa 

framkomlighet. Inriktningen är att kollektivtrafiken ska prioriteras och ledas igenom 

regionens centrum även om det under perioder kommer vara mycket svårt. Det mest 

kritiska området är runt centralen där det händer mycket och kollektivtrafiken påverkas i 

stor utsträckning, både på lokal, regional och nationell nivå. Området påverkas av 

byggprojekt såsom Västlänken, Hisingsbron och nedsänkning av väg 45. Utöver ett flertal 

kritiska platser i Göteborg sker projekt som även påverkar den regionala trafiken i 

pendlingsstråken, till exempel på E6 genom Kungälv och vid Mölndals resecentrum. 

Utöver Trafikverkets olika projekt tillkommer de projekt som sker på det kommunala 

vägnätet. 

8.4 Pendelparkering 
För att driva mot mer hållbara resor utgör pendelparkering en viktig faktor. I vissa delar av 

regionen har kollektivtrafiken svårt att erbjuda en god turtäthet och flexibilitet. En tillgång 

till pendelparkering kan underlätta för invånarna att kombinera bil- eller cykelresa med 

kollektivtrafik.   

Antalet pendelparkeringar har blivit fler och tätare. Spridningen av pendelparkeringar idag 

illustreras i Figur 23. I faktarutan kan antalet pendelparkeringar för både bil och cykel 

utläsas. Dessa siffror uppmättes vid en inventering utförd hösten 2018.  

Antal pendel-
parkeringar för  

bil och cykel – en 
jämförelse mellan  

2010 och 2018 

• 148 pendelparkeringar och 
4 700 parkeringsplatser för 
bil 2010 

• 387 pendelparkeringar och 
18 163 parkeringsplatser för 
bil 2018 

• 249 cykelpendelparkeringar 
och 17 956 cykelplatser 2018 

 

Figur 23 Spridningen av pendelparkeringar i Västra Götaland. Bild från Västtrafik. 
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8.5 Depåer 
Depåer är en både kostsam och viktig funktion för att kollektivtrafiken ska fungera. Västra 

Götalandsregionen och Västtrafik ser stora behov av nya depåer för både buss och 

spårfordon för att kunna utveckla kollektivtrafiken på ett konkurrensneutralt och 

kostnadseffektivt sätt. 

Även branchorganisationen Svensk Kollektivtrafik påtalar att tillgången till depåer är en 

potentiellt begränsande faktor för kollektivtrafikens utveckling. I framförallt 

storstadsområdena bedöms bristande tillgången till depåtjänster innebära ett växande 

problem. Om lokalisering av depåer inte görs med hänsyn till trafikeringen genereras 

ökade kostnader för kollektivtrafiken. 

Omställningen till elbussar kräver nya infrastrukturlösningar och där bland annat nya 

depåer i strategiska lägen är en förutsättning för att klara elektrifieringen av 

kollektivtrafiken.   
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9 Kollektivtrafikens ekonomi 
Ekonomiska satsningar på utvecklingen av kollektivtrafiken har genomförts i hela landet 

under det senaste decenniet. I Västra Götaland har ökningen av driftbidraget till Västtrafik 

ökat med i genomsnitt cirka sju procent per år sedan 2012. 

 

Självfinansieringsgraden beskriver intäkternas andel av kostnaderna och är ungefär 50 

procent i genomsnitt för Sveriges kollektivtrafik. Det är stor skillnad mellan de olika 

regionerna, där några regioner såsom Skåne har en självfinansieringsgrad upp mot 60 

procent och några ned mot 20 procent, till exempel Gotland [10].  Västtrafik har en 

självfinansieringsgrad som ligger på Sverigesnittet, cirka 51 procent.  

 

 

Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar årligen och beror främst på ökade kostnader för den 

befintliga trafiken, investeringar i nya fordon och satsningar på utvecklad eller ny trafik. 

Kostnaderna för den befintliga trafiken ökar främst genom det index som Västtrafiks 

trafikavtal med trafikföretagen är kopplade till. Även smärre årliga ökningar av index 

innebär stora belopp eftersom kostnadsmassan är dubbelt så stor som intäktsmassan och 

större delen av kostnaderna, drygt 8 miljarder, är bundna i trafikavtal. 

 

Intäkterna har historiskt sett utvecklats i takt med att kollektivtrafiken byggts ut, vilket 

innebär att Västtrafiks självfinansieringsgrad har varit omkring 50 procent en längre tid. 

Det senaste året har intäktsutveckling varit mer måttlig vilket innebär att gapet mellan 

kostnader och intäkter ökar. 

  

Intäkt per delresa (rullande årsvärde prisjusterad till 2018 års nivå) ligger på cirka 10,05 kr. 

För drygt ett år sedan var intäkt per delresa lite under 10,75 kr och för två år sedan låg den 

på cirka 11.30 kr. Detta har skett trots årliga prisökningar.  

 

Eftersom kostnaderna för trafiken ökar varje år innebär mer måttlig intäktutveckling att 

driftbidraget behöver öka ytterligare eller att nya intäktskällor behöver tillkomma för att 

kunna bibehålla dagens trafik, och än mer för att kunna utöka trafiken. Exempel på 

alternativa finansieringskällor som nyttjas i andra länder är trängselskatt, 

arbetsgivaravgifter eller parkeringsavgifter. För att kunna nyttja medel till breddad 

finansiering enligt förslagen ovan krävs en förändrad lagstiftning. Frågan är därmed av 

nationell karaktär.   

Figur 24 Totala kostnader och intäkter för hela Västtrafiks verksamhet 2018. Bild från Västra Götalandsregionen. 
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10 Övriga kommande förutsättningar 
För att kollektivtrafiken ska utvecklas i riktning mot målen i trafikförsörjningsprogrammet 

finns ytterligare förutsättningar att ta hänsyn till. I detta kapitel lyfts den nya zonstrukuren 

och förhållandet till marknaden i form av allmän och kommersiell kollektivtrafik.  

10.1 Ny zonstruktur 
Västra Götalandsregionen har under flera år, tillsammans med Västtrafik, arbetat med att 

förenkla biljettsystemet. I arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland, 

vilket har resulterat i ett beslut om förändrad zonstruktur. Dagens över 70 zoner slås 

samman till tre zoner i syfte att göra resandet enklare [30], se Figur 25.  Förändringen är 

planerad att genomföras i november år 2020 enligt följande:  

• Zon A: Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö 

• Zon B: övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka 

• Zon C: resterande 37 kommuner i Västra Götaland. 

Förändringen kommer även att innebära nya affärsregler samt förändringar i pris- och 

sortimentstrukturen.  

Den nya zonindelningen kommer att innebära förändrad prissättning på en stor mängd 

resor. De flesta resorna blir aningen billigare eller dyrare men det kommer också att finnas 

fall där prisskillnaden kommer att bli stor. Till exempel kommer långa resor med 

Figur 25 Den nya zonfördelningen i Västra Götaland från år 2020 [30]. 
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enkelbiljett i vissa fall bli betydligt billigare. Giltighetsområdet för vissa periodbiljetter 

kommer också att bli betydligt större än idag.  

På kort sikt förväntas inte den nya zonstrukturen påverka resandet. Detta eftersom de flesta 

av Västtrafiks kunder reser utifrån sina behov snarare än utifrån ett visst biljettpris. 

Förhoppningen är att den nya zonindelningen genom ökad enkelhet ska leda till fler och 

nöjdare kunder. 

10.2 Allmän och kommersiell trafik  

Trafikförsörjningsprogrammet visar översiktligt inriktningen för den framtida 

kollektivtrafiken och det kommersiella marknadstillträdet. Programmet och dess mål 

omfattar både kommersiell trafik och den trafik som bedrivs av Västtrafik [19]. 

Eftersom kollektivtrafiklagen säger att kommersiella aktörer har rätt att bedriva 

kollektivtrafik inom ett län eller över länsgränser är det viktigt att  

trafikförsörjningsprogrammet även riktar sig till dem [13]. Det upplevs finnas svårigheter 

med förutsägbarhet kring biljettsamverkan; att ge giltighet för periodkort på kommersiella 

alternativ innebär i vissa fall att tjänsten måste upphandlas. Idag bedrivs regional 

kollektivtrafik på kommersiell grund i begränsad omfattning inom Västra Götaland. Endast 

flygbussarna samt sommartrafik, främst med fartyg, är kommersiella idag. 

I arbetet mot målet om att andelen hållbara resor ska öka är den kommersiella trafiken ett 

viktigt komplement. Därför behöver trafikförsörjningsprogrammet stötta innovativa 

utvecklingsprojekt för regional utveckling där kommersiell finansiering och nya 

linjedragningar skulle kunna vara två bland många andra alternativ.   
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11 Omvärldsanalys och trender 
Framtiden är inte bara något som kommer utan hur vi agerar påverkar utfallet. Detta 

kapitel lyfter starka trender som har påverkan på kollektivtrafiken samt invånarnas 

resmönster och resebeteende. Kapitlet har stöd i de trendanalyser som genomfördes av 

Västra Götalandsregionen 2015 och 2018 [14] [25]. De senaste fyra åren har utvecklingen gått 

snabbt framåt varpå vissa trender har vidareutvecklats utifrån den trendanalys som 

genomfördes år 2015.  

I ett modernt samhälle är det viktigt att vi människor kan förflytta oss och mötas. Visst kan 

teknikutveckling och samhällsförändringar minska en del av vårt resbehov, men i stor 

utsträckning kommer behovet av att förflytta sig finnas kvar. Fyra megatrender är 

identifierade som alla har någon påverkan på kollektivtrafikens utveckling: globalisering, 

digitalisering, demografiska förändringar samt klimatförändringar [25]. De åtta trender som 

presenteras i Figur 26 har alla en utgångspunkt i någon av de fyra nämnda megatrenderna 

och kan komma att påverka invånarnas resmönster och resebeteenden. Trenderna beskrivs 

kortfattat nedan. 

En fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar. När tjänster och kommunikation kan 

levereras direkt i mobiltelefoner, dator och övriga hjälpmedel skapas även möjligheten för 

en mer tillgänglig kollektivtrafik. Teknikutvecklingen kommer också att medföra en 

diversifiering av fordon samt att elbilar och andra elektrifierade transportmedel utvecklas. 

Exempel på sådana är elskoter och elcykel, även kallade för mikromobilitet. Allt detta kan 

ha en påverkan på invånarnas resmönster och val av färdsätt. Därtill kommer ny teknik 

bland annat att påverka automatisering av fordon, informationsflöden inom 

Figur 26 Åtta starka trender med betydelse för kollektivtrafikens utveckling [14]. 
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transportsystemet, e-handel och insamling samt lagring av data. Det kan finnas relevans i 

att fundera över huruvida den nya tekniken kan skapa nya affärsmodeller för 

kollektivtrafiken [2].  

Med teknikutvecklingen följer även en stark trend gällande tjänster kopplade till mobilitet. 

Bilpooler och kombinerad mobilitet som tjänst skapar nya mobilitetsförutsättningar för 

invånarna [2]. Utöver nya mobilitetsförutsättningar kan kombinerad mobilitet som tjänst 

skapa en mer attraktiv kollektivtrafik som är individanpassad och därmed attrahera den 

flexibla kundkretsen. Servicen vid större knutpunkter kan komma att utvecklas, utformning 

av pendelparkeringar kan förändras, och behovet av att enkelt kunna byta till flera olika 

transportsätt stärkas [5]. Tjänster kopplade till mobilitet har även en påverkan på invånarnas 

fysiska närvaro på olika platser. Vissa ärenden såsom bankärenden, resebokningar, kontakt 

med vården med flera kan göras digitalt och kräver ingen fysisk närvaro vilket leder till ett 

minskat resebehov.  

Klimattrenden lyfter den ökade miljömedvetenheten och invånarnas krav på hållbar 

omställning. Individer kommer i ökad utsträckning att planera och fatta beslut mot 

bakgrund av hållbarhetsaspekter. Enligt en undersökning genomförd av Naturvårdsverket 
[6] anser de intervjuade att val av transport är en parameter som de själva kan påverka. 

Därtill ökar även vår önskan om effektivare och snålare kommunikationssätt och fossilfria 

bränslen. Det är dock värt att notera ordet ”önskan” eftersom undersökningen Hållplats 

2018 [31] visar på att det faktiska resandet idag sker dominerande med bil och endast 18 

procent av de svarandena tror att deras bilresor kommer att minska i antal.  

Ökad inflyttning till attraktiva områden är en trend som leder till att tjänster koncentreras 

till städer och tätorter som också växer till noder i kollektivtrafiksystemet. En annan trend 

är fortsatt regionförstoring till följd av att människor är beredda att resa längre till sina 

arbetsplatser under förutsättning att resandet inte är alltför tidskrävande och obekvämt. 

Förändrad befolkningsstruktur spelar en viktig roll i kollektivtrafikutvecklingen. När både 

befolkningstätheten växer och befolkningsstrukturen förändras ställs krav på kommuner 

och regioner. Behovet av ökade finansiella resurser till skola och välfärd skapas och 

integration av nyinflyttade kräver ökade finansiella resurser [7]. Samtidigt ökar antalet 

resenärer i de åldersgrupper som nyttjar kollektivtrafiken huvudsakligen – äldre och unga 

idag – och unga som har körkort minskar [8]. Värt att tillägga är att FN beräknar att 

klimatflyktingar kommer att öka i framtiden [11]. Om Västra Götaland blir en region där 

många flyktingar kommer att bosätta sig är idag svårt att förutse.   

Trenden om förändrad stadsplanering visar allt tydligare att den regionala kollektivtrafiken 

blir en viktig faktor som styr bebyggelseutvecklingen och intresset för att skapa 

attraktivare stationssamhällen kommer att öka. En annan trend som lyfts är en ökad 

viljestyrd planering där politiker och tjänstepersoner önskar att planera utifrån ideala 

målbilder och visioner, inte utifrån prognoser. Detta kan ge medborgare möjligheter och 

starkare incitament att aktivera sig i debatt och samhällsbyggande. 
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12 Forskning och innovation 
Forskning och innovation är viktiga komponenter för att bygga kunskap, samla lärdomar 

och erfarenheter samt testa nya lösningar som behövs för att åstadkomma en effektiv och 

attraktiv kollektivtrafik. De huvudsakliga aktiviteter där regionen involveras ryms inom 

programmet för hållbara transporter, Mistra Urban Futures samt K2 – Nationellt centrum 

för forskning och utbildning om kollektivtrafik.  

Västra Götalandsregionens Program för hållbara transporter avser hela transportområdet 

och ska bidra till att nå regionala mål om en fossiloberoende region och nationella mål om 

en fossiloberoende fordonsflotta. Följande temaområden för hållbara transporter 2017 – 

2020 [16] återfinns i programmet: 

• Energieffektivisering 

• Förnybara drivmedel och el 

• Transporteffektivitet 

• Automatisering och uppkoppling 

CLOSER och ElectriCity är två exempel på satsningar inom programmet hållbara 

transporter. CLOSER är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och 

projektverkstad för ökad transporteffektivitet, där flera temaområden täcks in. ElectriCity 

är ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle i syfte att utveckla och testa 

lösningar för morgondagens elektrifierade transporter. 

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar 

urban utveckling. De verkar inom området stadsutveckling, där utmaningarna är komplexa 

och berör många olika sektorer, discipliner och kulturer och där svar och lösningar måste 

hittas genom samarbete.   

Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik (K2) drivs och 

finansieras av Lunds universitet, Malmöuniversitet och VTI i samarbete med Region 

Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Deras forskningsinriktning för 

2015 – 2019 lyfte följande fem forskningsområden: finansiering och styrning av 

kollektivtrafik, kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen, samverkan för 

förbättrad kollektivtrafik, digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik och 

resenärers attityder och beteenden [3]. 

För perioden 2020 – 2024 fokuserar K2 fortsatt på marknad och finansiering, beslut och 

effekter samt integrerad samhällsplanering. Därtill lyfts framtidens mobilitet och 

kollektivtrafik för alla som två nya områden som behöver få mer uppmärksamhet. 

Framtidens mobilitet handlar om kollektivtrafikens möjligheter och utmaningar med ny 

digital teknik, men även om den traditionella kollektivtrafikens gränsyta gentemot nya 

mobilitetstjänster. Kollektivtrafik för alla fokuserar på hur kollektivtrafik och tillgång till 

mobilitet bidrar till och påverkar tillgänglighet, demokratiprocesser, innanför- och 

utanförskap. K2 lyfter också att dessa forskningsområden behöver bedrivas utifrån tre olika 

perspektiv; individer och grupper, organisering och samverkan samt transportsystem och 

information [4].   
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Bilaga 1 
Till trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal strategier som konkretiserar programmets 

intention och viljeinriktning. Strategierna ska ses som en del av trafikförsörjnings-

programmet och förtydligar hur målen i programmet ska nås inom olika områden. Samtliga 

strategier finns samlade på www.vgregion.se/kollektivtrafik.  

Pris- och sortimentstrategi, steg 1 beslutad 2014, ny zonstruktur beslutad 2018 

Strategin förklarar bland annat hur zonfördelning ska göras, sortimentet av olika biljettslag 

och hur betalningen kan gå till för en smidig och enkel resa. 

Målbild tåg 2035, beslutad 2013 

För att knyta samman Västra Götalands bättre, skapa förbindelser mellan huvudorter och 

till regioncentrum i grannlänen samt låta tåget vara ryggraden när det gäller invånarnas 

pendlingsresor in mot Göteborg, har Målbild Tåg 2035 tagits fram. Denna målbild är en 

vidareutveckling och en konkretisering av det fastställda trafikförsörjningsprogrammet. 

Landsbygdsutredning - servicenivå på landsbygd, beslutad 2014 

Landsbygdsutredningens syfte är att fastställa ett lägsta utbud av kollektivtrafik för boende 

på landsbygd och i orter upp till 3000 invånare i Västra Götaland. 

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken, beslutad 2018 

Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och miljö- och klimatmål för kollektiv-

trafiken i Västra Götaland. Strategin är en del av det regionala trafikförsörjning-

sprogrammet och är ett viktigt underlag för Västtrafiks trafikupphandlingar. 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, beslutad 2018 

Strategin är en del av trafikförsörjningsprogrammet och ersätter den tidigare strategin för 

funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken och syftar till att få en kollektivtrafik på 

jämlika villkor utan diskriminering med möjlighet för fler att resa kollektivt. 

Strategier för stadstrafiken i regionens fem pendlingsnav 

För att kommunerna, Västra Götalandsregionen och Västtrafik ska ha samsyn kring 

utvecklingen i de fem regionala pendlingsnaven tas gemensamma strategier fram mellan 

kommunerna och Västra Götalandsregionen. 

- Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås, antogs av parterna 2016 

- Målbild Koll2035 - kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och 

Partille, antogs av parterna 2018  

- Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035, antogs av parterna 2018  

- Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg, under antagande 

- Kollektivtrafikplan för Uddevalla, under framtagande  

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik

