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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-08 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 3

Uppdragsavtal 2018 - Kunskapsförbundet Väst
KS 2017/424

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till uppdragsavtal för 
vuxenutbildning 2018, daterat 2017-12-19. Tot. 29,5 Mkr.
Kommunstyrelsens ordförande undertecknar avtalet

Bilaga 1-2
Bilaga 1: Behovs- och konsekvensanalys inför beställning till KFV – 2018 – 
KS2017/434
Bilaga 2: Uppdragsavtal mellan Vänersborgs kommun och Kunskapsförbundet Väst 
avseende vuxenutbildningen 2018 – KS 2017/424

Sammanfattning av ärendet
En behovs- och konsekvensanalys har tagits fram inför Vänersborg och Trollhättans 
tecknande av uppdragsavtal 2018 med vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst. 
Det har blivit tydligare att målgruppen till stor del består av utrikes födda, med en stor 
andel unga utan erfarenhet eller utbildning och som kräver extra stöd och resurser.

Elevgrupperna till SFI och GRUV har förändrats. Ökningen av SFI och minskningen av 
GRUV korrelerar med att de nyanlända med hög utbildningsnivå passerat SFI och 
GRUV snabbt medan de med låg eller ingen utbildning blir kvar i SFI en längre tid. 
Kunskapsförbundet erfar att denna grupp också kräver andra typer av parallella insatser 
för att slutligen komma ut på arbetsmarknadens vilket inte omfattas av beställningen 
enligt nuvarande Resursfördelningsmodell. Kön till SFI motsvarar i dagsläget ca 30 % 
av antalet utbildningsplatser. Detta föranleder ökad beställning av SFI. 

KFV bedömer att budgetramen inte täcker kommunens utbildningsbehov och 
omfördelning av platser från GRUV och Gymnasievux till SFI kan bli problematisk 
med anledning av Utbildningsplikten som träder i kraft 180101 och som kan ge stora 
oförutsedda volymförändringar. Antalet GRUV-platser i avtalet 2018 ligger i nivå med 
2017 år utfall. Gymnasievux var i balans 2017 och den beräknade ökningen av elever på 
Gyvux med anledning av Rättighetslagstiftningen har främst skett inom 
distansutbildning (dubblerad) Detta är utbildning KFV måste tillhandahålla men inte ger 
själva.

Beställningen av Yrkesvuxplatser har slagit väl ut och utbildningarna är nästan fullt 
utnyttjade. Söktrycket till undersköterskeutbildningen är mycket stort, ca 5 sökande per 
plats. En utökning av yrkesvuxplatser och särskilt inom denna utbildning förordas då 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

både kommunal och privat sektor har stort behov av personal i denna yrkesgrupp. 
Yrkesvuxutbildningen kräver att det finns en gemensam överenskommelse mellan 
kommunerna om vilka volymer som behövs. Överenskommelser om dessa volymer bör 
ske senast i mars varje år för att dessa ska kunna beaktas i budgetprocesserna och kunna 
omfattas av ram. En diskussion om eventuell utökning av yrkesvuxplatser 2019 
förordas. För 2018 har Trollhättans Stad aviserat en utökning av Yrkesvux med 
motsvarande 4,4 Mkr, med garanti för fortsatt utbildning 2019, vilket motsvarar ett 
behov av 2,93 Mkr för Vänersborgs kommun i ytterligare finansiering. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-19
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-12-19 Dnr: KS 2017/424

Handläggare
Per-Ola Rasmussen
per-ola.rasmussen@vanersborg.se
0521-72 21 28

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Uppdragsavtal för vuxenutbildning 
2018
Förslag till beslut

 Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till uppdragsavtal för 
vuxenutbildning 2018, daterat 2017-12-19. Tot. 29,5 Mkr.

 Kommunstyrelsens ordförande undertecknar avtalet

Sammanfattning av ärendet
En behovs- och konsekvensanalys har tagits fram inför Vänersborg och Trollhättans 
tecknande av uppdragsavtal 2018 med vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst. 
Det har blivit tydligare att målgruppen till stor del består av utrikes födda, med en stor 
andel unga utan erfarenhet eller utbildning och som kräver extra stöd och resurser.

Elevgrupperna till SFI och GRUV har förändrats. Ökningen av SFI och minskningen av 
GRUV korrelerar med att de nyanlända med hög utbildningsnivå passerat SFI och 
GRUV snabbt medan de med låg eller ingen utbildning blir kvar i SFI en längre tid. 
Kunskapsförbundet erfar att denna grupp också kräver andra typer av parallella insatser 
för att slutligen komma ut på arbetsmarknadens vilket inte omfattas av beställningen 
enligt nuvarande Resursfördelningsmodell. Kön till SFI motsvarar i dagsläget ca 30 % 
av antalet utbildningsplatser. Detta föranleder ökad beställning av SFI. 

KFV bedömer att budgetramen inte täcker kommunens utbildningsbehov och 
omfördelning av platser från GRUV och Gymnasievux till SFI kan bli problematisk 
med anledning av Utbildningsplikten som träder i kraft 180101 och som kan ge stora 
oförutsedda volymförändringar. Antalet GRUV-platser i avtalet 2018 ligger i nivå med 
2017 år utfall. Gymnasievux var i balans 2017 och den beräknade ökningen av elever på 
Gyvux med anledning av Rättighetslagstiftningen har främst skett inom 
distansutbildning (dubblerad) Detta är utbildning KFV måste tillhandahålla men inte ger 
själva.

Beställningen av Yrkesvuxplatser har slagit väl ut och utbildningarna är nästan fullt 
utnyttjade. Söktrycket till undersköterskeutbildningen är mycket stort, ca 5 sökande per 
plats. En utökning av yrkesvuxplatser och särskilt inom denna utbildning förordas då 
både kommunal och privat sektor har stort behov av personal i denna yrkesgrupp. 
Yrkesvuxutbildningen kräver att det finns en gemensam överenskommelse mellan 
kommunerna om vilka volymer som behövs. Överenskommelser om dessa volymer bör 
ske senast i mars varje år för att dessa ska kunna beaktas i budgetprocesserna och kunna 
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2017-12-19 Dnr: KS2017/424

omfattas av ram. En diskussion om eventuell utökning av yrkesvuxplatser 2019 
förordas. För 2018 har Trollhättans Stad aviserat en utökning av Yrkesvux med 
motsvarande 4,4 Mkr, med garanti för fortsatt utbildning 2019, vilket motsvarar ett 
behov av 2,93 Mkr för Vänersborgs kommun i ytterligare finansiering. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Den framtagna behovs- och konsekvensanalysen(KS 2017/434) är ett beslutsstöd inför 
beställning av vuxenutbildning och sammanställt av Utvecklingskontoret. 
Representanter från vuxenutbildningen - Kunskapsförbundet Väst, arbetsförmedlingen 
Vänersborg, arbetsmarknadsenheten Vänersborg, näringslivsenheten Vänersborg samt 
Lokala kompetensplattformen och dess representanter har deltagit i arbetet och bidragit 
med kunskap och information.

Slutsatser från analysen
GRUV är svårbedömd och har inte utnyttjats i den utsträckning som beställts tidigare. 
Konsekvenserna av det nya regelverket Nyanlända invandrares etablering i arbets- och 
samhällslivet Prop. 2016/17:175 medger att personer som saknar utbildning och inte 
står till arbetsmarknadens förfogande ska kunna anvisas till studier, den s.k. 
Utbildningsplikten. De som inte följer detta kan komma ifråga för ekonomiska 
sanktioner. Detta kommer troligtvis att öka behovet av SFI, GRUV och Gyvux. 
Regeringens Studiestartsstöd som just nu implementeras kommer troligen inte öka 
behovet av GRUV-platser under 2018. Intresset för Studiestartsstöd bland målgruppen 
är svagt och av de som uppfyller grundkraven saknar en mycket stor andel 
grundläggande språkkunskaper vilket diskvalificerar dem för stödet, av 273 
kvalificerade sökande i Vänersborg har endast sex personer anmält intresse för vårens 
ansökningsomgång varav en har fått beviljat.

SFI för Övriga (ej ETAB) har ökat dramatiskt då fler får tillfälliga- och permanenta 
uppehållstillstånd i kombination med ökad anhöriginvandring.. Elevgrupperna till SFI 
och GRUV har förändrats och ökningen av SFI och minskningen av GRUV korrelerar 
med att de nyanlända med hög utbildningsnivå passerat SFI och GRUV snabbt medan 
de med låg eller ingen utbildning blir kvar i SFI en längre tid. 

Arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar och det gäller främst personer 
med förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda. Glädjande är att gruppen 
inskrivna personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt 
arbetslösa i åldern 55-64 år sjunker. AF och KFV uttrycker att det har blivit tydligare att 
gymnasieexamen utgör den stora skiljelinjen för sysselsättning.

Sedan 2006 har antalet inskrivna arbetslösa utan gymnasieutbildning stigit med närmare 
50 procent, till 121 000. Utomeuropeiskt födda har sedan slutet på 2010 svarat för hela 
ökningen. Därmed framgår det att en stor andel, 47 procent, av de som är födda utanför 
Europa och inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en fullständig 
gymnasieutbildning. Av dessa saknar i sin tur mer än sex av tio motsvarande en svensk 
nio (tio) årig grundskoleutbildning. 

Under 2018 väntas antalet inskrivna arbetslösa som tillhör en (eller flera) av grupperna 
som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden att stiga till 282 000. Ökningen beror i 
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första hand på fler inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa – en utveckling 
som i sin tur främst förklaras av ett högt inflöde av nya arbetssökande genom 
etableringsuppdraget. Parallellt väntas övriga inskrivna arbetslösa minska till 96 000. 
Detta betyder att andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning når 75 % under 2018 
för riket. För Vänersborg uppgår andelen utsatta till 83 % (dec 2017). För att få denna 
grupp i studier, att klara av studier samt att få dem i sysselsättning krävs förmodligen 
andra angreppssätt och metoder än de verktyg som AF och Skolverket ger utrymme för.

Bedömningen är att 2017 års volym av utbildningsplatser inom gymnasievux var i 
balans. Detta säkrar basorganisationen vilket är en förutsättning för kunna utveckla och 
genomföra ex. yrkesvuxutbildning och YH-utbildning baserat på statsbidrag. Det är 
också en förutsättning för att AF skall kunna nyttja sina åtgärder. Rättighets-
lagstiftningen har ökat behovet och mest i form av distansutbildning. En utmaning är 
dock att distanskostnaderna ökar, från budgeterade 400 kkr till 800 kkr 2017. 
Konsekvenserna av de minskade beställningsvolymerna 2018 är svåra att överblicka.

Beställningen av Yrkesvuxplatser har slagit väl ut och utbildningarna är nästan fullt 
utnyttjade. Söktrycket till undersköterskeutbildningen är mycket stort, ca 5 
sökande/plats. En utökning av yrkesvuxplatser inom denna utbildning förordas då både 
kommunal och privat sektor har stort behov av personal i denna yrkesgrupp. Yrkesvux 
är ett av de effektivaste sätten att få människor i utsatt ställning på arbetsmarknaden att 
komma i sysselsättning.

Pascal Tshibanda Per-Ola Rasmussen
Tf. Kommunchef Utredare

Bilagor
 Bilaga 1 – Behovs- och konsekvensanalys inför beställning till KFV – 2018 – 

KS2017/434

 Bilaga 2 - Uppdragsavtal mellan Vänersborgs kommun och Kunskapsförbundet 
Väst avseende vuxenutbildningen 2018 – KS 2017/424

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kunskapsförbundet Väst
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Dnr: KS 2017/424

Vänersborgs kommun
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 10 00 0521-72 19 60 kommun@vanersborg.se www.vanersborg.se 

Behovs- och konsekvensanalys inför be-
ställning till Kunskapsförbundet Väst 2018
Slutsats

 Andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning är 83 procent i Vä-
nersborg varav 60 % är utrikes födda. Arbetslösheten bland utrikes 
födda (18-65 år) är ca 16 % (171001) och ungdomsarbetslösheten är 
fortfarande stor i gruppen 18-24, ca 22,7 %, båda grupper ligger över 
nationella snittet. För hela gruppen arbetslösa är motsvarande siffror 
3,9 % respektive 5,2 %. Andelen i program/aktiviteter ligger långt 
över riket, nästan 100 % högre, och ökar bland utrikes födda. Utan 
dessa program/aktiviteter hade arbetslösheten varit ännu större.

 GRUV är svårbedömd och har inte utnyttjats i den utsträckning som 
beställts tidigare. Konsekvenserna av det nya regelverket Nyanlända 
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Prop. 
2016/17:175 medger att personer som saknar utbildning och inte står 
till arbetsmarknadens förfogande ska kunna anvisas till studier, den 
s.k. Utbildningsplikten. De som inte följer detta kan komma ifråga 
för ekonomiska sanktioner. Detta kommer troligtvis att öka behovet 
av SFI, GRUV och Gyvux. Regeringens Studiestartsstöd som just nu 
implementeras kommer troligen inte öka behovet av GRUV-platser 
under 2018. Intresset för Studiestartsstöd bland målgruppen är svagt 
och av de som uppfyller grundkraven saknar en mycket stor andel 
grundläggande språkkunskaper vilket diskvalificerar dem för stödet. 
Av 273 kvalificerade sökande i Vänersborg har endast sex personer 
anmält intresse för vårens ansökningsomgång varav en har fått bevil-
jat.

 SFI för Övriga (ej ETAB) har ökat dramatiskt då fler får tillfälliga- 
och permanenta uppehållstillstånd i kombination med ökad anhöri-
ginvandring. Antalet platser behöver utökas. Kön till SFI ligger ca 
30 % över antalet tillgängliga platser och den s.k. Utbildningsplikten 
kan medföra ytterligare ökningar.

 Elevgrupperna till SFI och GRUV har förändrats. Ökningen av SFI 
och minskningen av GRUV korrelerar med att de nyanlända med 
hög utbildningsnivå passerat SFI och GRUV snabbt medan de med 
låg eller ingen utbildning blir kvar i SFI en längre tid. Kunskapsför-
bundet erfar att denna grupp också kräver andra typer av parallella 
insatser för att slutligen komma till arbetsmarknadens förfogande. 
KFV håller på att arbeta fram ett förslag på hur en sådan insats kan 
utformas.

 Bedömningen är att nuvarande utbildningsplatser inom gymnasievux 
är i balans ihop med de 34 extra platser som statsbidraget ger, tot. 
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2

140 platser. Detta säkrar basorganisationen vilket är en förutsättning 
för kunna utveckla och genomföra ex. Yrkesvuxutbildning och YH-
utbildning baserat på statsbidrag. Det är också en förutsättning för att 
AF skall kunna nyttja sina åtgärder. Rättighetslagstiftningen har ökat 
behovet och mest i form av distansutbildning.

 Beställningen av Yrkesvuxplatser har slagit väl ut och utbildningar-
na är nästan fullt utnyttjade. Söktrycket till undersköterskeutbild-
ningen är mycket stort, ca 5 sökande/plats. En utökning av Yrkes-
vuxplatser inom denna utbildning förordas då både kommunal och 
privat sektor har stort behov av personal i denna yrkesgrupp. Yrkes-
vux är ett av de effektivaste sätten att få människor i utsatt ställning 
på arbetsmarknaden att komma i sysselsättning.

 I budgetpropositionen för 2018 aviseras att ersättningen till de dyrare 
praktiska Yrkesvuxutbildningarna höjs med 50 % eg. 25 000 kr. En-
ligt utbildningsdepartementet kommer det inte ställas krav på ökad 
motfinansiering från kommunerna. Det får ändå konsekvenser då 
KFV utökar antalet praktiska yrkesvuxutbildningen minskar antalet 
övriga yrkesvuxplatser som en konsekvens av att de dyrare motpre-
stationsplatserna måste kostnadskompenseras inom ramen för hela 
beställningen. Kommunen får således ut färre yrkesvuxplatser än be-
ställt.

 Yrkesvuxutbildningen kräver att det finns en gemensam överens-
kommelse mellan kommunerna om vilka volymer som behövs. 
Överenskommelser om dessa volymer bör ske senast i mars varje år 
för att dessa ska kunna beaktas i budgetprocesserna och kunna om-
fattas av ram. Detta gäller också identifierat och kommunicerat be-
hov av SFI och GRUV-platser från KFV.

Analys
Målgrupperna med behov av utbildning kvarstår enligt tidigare analys

- De med eller utan utbildning och lång väg till anställningsbarhet 
(SFI och GRUV) Det som blivit tydligare är att målgruppen till stor 
del består av utrikes födda och med en stor andel unga utan erfaren-
het och utbildning som kräver extra stöd och resurser.

- De som har behov av kortare insatser för att bli anställningsbara (Yr-
kes- och Gymnasievux)

- De som har behov av att skaffa sig behörighet för att kunna söka vi-
dare till eftergymnasiala studier (Gymnasievux)

Gymnasievux - Gyvux
Båda kommunernas arbetsmarknadsavdelningar ser att ungdomsgruppen 
(upp till 25 år) som behöver stöd växer och behovet av tillgång till gymnasi-
evux är stor. AF och KFV uttrycker att det har blivit tydligare att gymnasie-
examen utgör den stora skiljelinjen för sysselsättning.

Rapport från LO, statistik från AF samt rapport från Skolverket (Skolverket 
– Invandringens betydelse för skolresultaten 2016) fastslår att antalet unga 
utan gymnasieexamen ökar och att störst ökning sker bland nysvenskar. 
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Som en konsekvens av detta ökar andelen elever som går direkt till vuxenut-
bildningen direkt efter gymnasiet (Skolverkets statistik). Det är också tydligt 
att föräldrarnas utbildningsnivå spelar in här.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingens analysenhet är sysselsättningen 
bättre nu än den var toppåret 2007, dock bara för vissa grupper. Tudelning-
en på arbetsmarknaden ökar som en konsekvens av att sysselsättningen 
ökar. 

För gruppen utrikes födda ser utvecklingen positiv ut i de flesta avseende. 
Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden ökar och har nu nått 
de högsta nivåerna sedan 2005. Arbetslösheten är dock fortsatt hög i grup-
pen, vilket delvis kan förklaras av att många av deltagarna i etableringsupp-
draget initialt står långt ifrån arbetsmarknaden.

Parallellt med en positiv utveckling på arbetsmarknaden växer dock skillna-
derna både vad gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan de med för- re-
spektive eftergymnasial utbildning. För personer med högst förgymnasial 
utbildning är arbetslösheten omkring 20 % medan den för gruppen med ef-
tergymnasial utbildning är omkring 4 %.  

Glädjande är att gruppen inskrivna personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa i åldern 55-64 år sjunker.
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Nationellt
Andelen inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa har mer än trefal-
digats; från omkring 13 procent 2006 till 42 procent 2016. Därmed utgörs 
gruppen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden idag 
till största del av personer födda utanför Europa. Närmare 60 % av inskrivna 
arbetslösa med utsatt ställning är födda i ett land utanför Europa. Samtidigt 
utgör de som saknar en gymnasieutbildning alltjämt ett tydligt inslag bland 
inskrivna arbetslösa med utsatt ställning, omkring 46 % saknar en sådan.

Sedan 2006 har antalet inskrivna arbetslösa utan gymnasieutbildning stigit 
med närmare 50 procent, till 121 000. Utomeuropeiskt födda har sedan slu-
tet på 2010 svarat för hela ökningen. Därmed framgår det att en stor andel, 
47 procent, av de som är födda utanför Europa och inskrivna arbetslösa på 
Arbetsförmedlingen saknar en fullständig gymnasieutbildning. Av dessa 
saknar i sin tur mer än 60 % motsvarande en svensk nio (tio) årig grundsko-
leutbildning. 

Under 2018 väntas antalet inskrivna arbetslösa som tillhör en (eller flera) av 
grupperna som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden att stiga till 
282 000. Ökningen beror i första hand på fler inskrivna arbetslösa som är 
födda utanför Europa – en utveckling som i sin tur främst förklaras av ett 
högt inflöde av nya arbetssökande genom etableringsuppdraget. Parallellt 
väntas övriga inskrivna arbetslösa minska till 96 000. Detta betyder att an-
delen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning når 75 procent under 2018. 
För att få denna grupp i studier, att klara av studier samt att få dem i syssel-
sättning krävs förmodligen andra angreppssätt och metoder än de verktyg 
som AF och Skolverket ger utrymme för.
(Arbetsförmedlingen – Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper)
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Lokalt
Arbetslösheten i gruppen utrikes födda är fortfarande hög i Vänersborg. Ha-
de det inte varit för Arbetsförmedlingens och Arbetsmarknadsenhetens 
många program hade den varit ännu högre.

AF - Arbetslöshetsstatistik 171115
Andel
Tot. Arbetslösa
Kommun Öppet arbetslösa Δ* Progr med akt.stöd Δ*
Riket 3,90% 0,00% 3,50% -0,10%
Västra Götalands län 3,50% -0,20% 3,00% -0,20%
Vänersborg 3,90% -0,80% 5,50% -0,30%

Utrikes födda
Riket 11,80% -0,30% 10,30% 0,20%
Västra Götalands län 11,00% -0,70% 9,40% 0,00%
Vänersborg 15,90% -5,50% 21,50% 3,30%

Ungdomar
Riket 4,90% -0,50% 5,50% -0,70%
Västra Götalands län 4,30% -0,80% 4,00% -1,00%
Vänersborg 5,20% -3,10% 8,60% -3,40%

Ungdomar utrikes.f.
Riket 18,10% -2,00% 16,40% -0,10%
Västra Götalands län 17,50% -3,10% 14,30% -1,20%
Vänersborg 22,70% -15,30% 30,80% 5,60%

* Förändringen sedan samma månad året innan

Andel personer i utsatt ställning i Vänersborg är ca 83 % enligt Arbetsför-
medlingen, av dessa är ca 60 % utrikes födda. Målgruppen som är aktuell 
inom DUA (unga samt nyanlända) består av 638 personer(170906). Bland 
dessa är behovet av grundläggande utbildning störst bland yngre män och 
äldre kvinnor. 

361 personer av målgruppen matchas mot olika yrkesområden. Bland dessa 
är det ca 46 % som har utbildning inom vård, skola och ekonomi. Dock 
motsvarar sällan utbildningen de krav som ställs i Sverige. Övriga gruppen 
matchas mot handel, restaurang samt hantverksyrken. De som finns i denna 
grupp saknar i regel utbildning.

Arbetsförmedlingens analys bekräftas av Kunskapsförbundet som uttrycker 
att de har en svår grupp att arbeta med just nu. De ser att det skulle behövas 
samarbeten mellan olika aktörer och myndigheter och föreslår att en ny me-
tod och insats testas i ett gemensamt pilotprojekt i Vänersborg. Ett utkast 
har skrivits fram under oktober att ta ställning till ifråga om genomförande 
och finansiering. 
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Yrkesvux
Rekryteringsproblem av undersköterskor inom vården, både regionalt och 
lokalt kvarstår. Rekryteringsproblematiken är komplex.

- Intresset att rekrytera undersköterskor, som har gått uppdragsutbild-
ning hos privata aktörer, är svalt med anledning av erfarenheter av 
undermålig kvalitet. I vissa fall har eleverna tvingats att komplettera 
sin utbildning trots att de varit godkända. En förklaring till detta kan 
vara den skillnad i styrning som finns. ”Uppdragsutbildning står ut-
anför det offentliga skolväsen det och har en svagare styrning med 
färre krav på de enskilda utbildningsanordnarna. Denna svaga styr-
ning medför en risk för lägre kvalitet i utbildningarna och bidrar 
också till att Skolinspektionen, i tillsynen av denna verksamhet, inte 
har så många författningskrav att utgå ifrån, Skolinspektionens rap-
port ”Utbildningsanordnare med betygsrätt”, sid 17, andra stycket.

- Kerstin Blomgren, Enhetschef kompetensförsörjningsenheten, NU-
sjukvården har flaggat för förvärrade rekryteringsproblem av under-
sköterskor. Under 2016 har situationen varit värre än 2015 med färre 
antal sökande undersköterskor och färre med rätt kompetens. Som en 
konsekvens har man börjat titta på arbetsskiftning för att om det 
finns personal med rätt kompetens som gör mindre kvalificerade ar-
betsuppgifter som kan skiftas över till någon annan för att frigöra rätt 
kompetens.

Figur 1- Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen- HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMA-
NINGEN?

Näringslivet flaggar för fortsatta rekryteringsproblem inom industrin. Färre 
ungdomar söker yrkesutbildningar vilket gör att rekryteringsunderlaget på 
gymnasienivå inte räcker till.

Det minskade intresset för yrkesprogrammen förklaras i första hand av att 
högskolebehörigheten togs bort från dessa enligt Skolverket, antalet elever 
som söker yrkesprogrammen har nästan halverats. Detta i kombination med 
en övertro hos föräldrar att deras barn inte ska få arbete eller att de inte kan 
komma vidare i yrkeslivet om de inte läser högskoleförberedande utbild-
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ningar kan bl.a. ha bidragit till att färre ungdomar söker yrkesutbildningar, 
detta refereras till som en del i ”Björklundeffekten”.

Istället är det tvärtom, de som går en yrkesutbildning har möjlighet att kom-
plettera och läsa upp högskolebehörighet inom ramen för vuxenutbildning-
en. Däremot är det omvända utbildningsförhållandet svårt att genomföra, 
har eleven en högskoleförberedande utbildning kommer troligtvis hen inte 
kunna läsa en yrkesutbildning annat än som en Yrkeshögskoleutbildning. 
För denna grupp av elever är tillgången till YH-utbildning viktig och en 
grundförutsättning för att kunna utveckla och erbjuda dessa utbildningar är 
att det finns tillräcklig kapacitet inom gymnasievux.

Enligt Studie- och yrkesvägledarna inom KFV och Vänersborgs grundskola 
krävs det informationsinsatser till föräldrar och elever i grundskolan för att 
komma till rätta med problemet.

I samarbete med AF och branschråd konstateras behov av yrkesutbildade in-
om fordonsreparation, omvårdnad, elevassistenter, restaurang, bygg, svets, 
CNC, tandsköterskor och handel. I flertal fall i kombination med yrkes-
svenska.

Detta betyder ett ökat fokus på regional samverkan kring yrkesutbildning 
vilket ligger i linje med det arbete som Fyrbodal arbetar med och där man 
kravställt arbete med Lokala kompetensplattformar för att få en samlad bild 
av utbildningsbehov och en möjlighet att samarbeta kring utbildningsinrikt-
ningar och volymer. Den lokala kompetensplattformen har startats upp inom 
kommunen och tema samt projekt väntas beslutas under hösten 2017.

Från och med 1 januari 2017 medges statsbidrag för yrkesinriktad vuxenut-
bildning endast om minst tre kommuner samverkar om planering och ge-
nomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda 
och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommu-
nerna (förordning 2016:937 om statsbidrag för regional yrkesinriktad vux-
enutbildning). 

Nuvarande beställning av yrkesvuxplatser ihop med Trollhättan ger totalt 
220 platser då staten motfinansierar 50 % av platserna. Antalet yrkesvux-
platser bör utökas succesivt då behovet enligt KFV egentligen är ca 300-350 
platser för Vänersborg och Trollhättan. En sådan satsning behöver förankras 
med Trollhättans kommun med tanke på den tidsskillnad som finns ifråga 
om budgetarbete.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att 315 miljoner 
kronor ska avsättas för 2018 och därefter 340 miljoner kronor årligen för att 
stärka kvaliteten och bredda utbudet av utbildningar inom regional yrkesin-
riktad vuxenutbildning. Avsikten är att hela beloppet ska läggas på de ut-
bildningar som är dyra för kommunerna att genomföra. Det rör sig om kur-
ser inom ämnen som tillhör bygg- och anläggningsprogrammet, el- och 
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogram-
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met, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Ersättningen till de dyrare utbildningarna höjs med 50 % eg. 25 000 kr. En-
ligt utbildningsdepartementet kommer det inte ställas krav på ökad motfi-
nansiering från kommunerna. Det får ändå konsekvenser då KFV utökar an-
talet praktiska yrkesvuxutbildningen minskar antalet övriga yrkesvuxplatser 
som en konsekvens av att de dyrare motprestationsplatserna måste kostnads-
kompenseras inom ramen för hela beställningen. Kommunen får således ut 
färre yrkesvuxplatser än beställt. KFV har ca 60 helårsplatser av dessa dyra-
re utbildningar. För förbundets räkning handlar det om ökade kostnader om 
ca 1,5 MKr/år för att behålla nuvarande platsantal och utbud.

Svenska för invandrare och Grundläggande vuxenutbildning
KFV ser en kraftig ökning av SFI. GRUV svårbedömd med anledning av 
nya regler för tillgång till etableringsfasen (En person som fått permanent 
uppehållstillstånd och som bott längre än ett år i anläggningsboende blir nu-
mera kvalificerad för etableringsfasen och ev. utbildning). Uppskattningsvis 
425 personer i Vänersborg har en pågående etableringsplan och av dessa har 
ca 43 % enbart förgymnasial utbildning eller saknar utbildning. Samtidigt är 
ungefär 100 personer är inskrivna på AF men har ännu ingen påbörjad eta-
bleringsplan(sept 2017) och av dessa har ca 45 % enbart förgymnasial ut-
bildning eller saknar utbildning. Totalt är det ca 220 personer som är i be-
hov av SFI och grundläggande utbildning.

Behovet av utbildningsinsats för ensamkommande som är 20 år är svårbe-
dömd då KFV inte vet om de blir aktuella för SFI eller GRUV.

Lagrådsremissen om begränsningar i asylrätten från 7 april 2016 medför att 
fler asylsökande kommer att få tillfälliga uppehållstillstånd, dock kvarstår 
rätten till SFI vilket gör att SFI-volymerna inte sjunker.

Oktober 2017 läste 185 elever SFI inom ramen för de 125 platser Väners-
borg beställer och utöver dessa finns 55 personer i kö som enligt skollagen 
har rätt till utbildning på SFI inom 3 månader efter ansökningsdatum. Under 
2017 har volymen legat konstant på 185 elever och ökningen inom SFI har 
kunnat finansieras tack vare mindre volymer inom främst GRUV. Dock är 
inte volymen jämnt fördelad över året och följer inte normala terminer. Ten-
densen verkar vara att elevgruppen som nu läser SFI behöver längre tid på 
sig innan de är klara att gå över till GRUV.

Arbetsförmedlingens verktyg som är beroende av utbildningsin-
satser
Traineejobb
Försvinner i sin nuvarande form och kommer att ingå i det så kallade Intro-
duktionsjobben som troligtvis kommer under 2018. Behov av utbildningsin-
satser kvarstår så länge stödet finns kvar. Förändringar av nya kriterier, för-
utsättningar och ev. fortsatt behov av utbildningsinsatser är i dagsläget 
okända.
Snabbspår
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- ”Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på ar-
betsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har 
erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke”

- Ett snabbspår handlar om att i en sammanhållen pro-
cess erbjuda praktik, språkträning och utbildning. Det 
är arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen 
som kommer överens om vilka yrken som ska omfattas 
av ett snabbspår. Snabbspåret består av en kombination 
av Arbetsförmedlingens olika insatser, som till exempel 
utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, komplet-
teringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning.

- Flera snabbspår kräver högre utbildning

 

Arbetsförmedlingens prognos 5-10 år framåt
 Bristande intresse från ungdomar för yrkesutbildning på gymnasiet 

är oroande.
 Fel dimensionering av utbildningsplatser leder till brist inom flera 

yrkesgrupper
 Nettoinvandringen mildrar effekten av generationsväxlingen
 Inom många yrken blir tillgången på arbetskraft inte tillräcklig
 Kommande pensionsavgångar leder till många ersättningsrekryte-

ringar

Prognosticerade bristyrken de kommande åren
 Yrken inom hälso- och sjukvård
 Läraryrken
 Yrken inom teknik och IT
 Yrken inom bygg- och anläggning
 Kvalificerade yrken inom industrin

Yrkesprogram på gymnasiet med goda jobbutsikter
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 Bygg- och anläggningsprogrammet
 Fordons- och transportprogrammet
 Industritekniska programmet
 Vård- och omsorgsprogrammet
 Hotell, restaurang och livsmedelsprogrammet

Regeringssatsningar
Studiestartsstödet
Regeringen aviserade ”Studiestartsstöd” har börjar gälla aug 2017 och om-
fattar 24- till 54-åringar och innebär ett förstärkt studiestöd om 9 100 – 
10 152 kr/månad under max 50 veckor. Maximalt stöd är 1/3 studiebidrag 
och 2/3 studiestöd. 

KVF tror att detta stöd kommer innebära en stor ökning av studerande. En 
av de stora grupperna väntas bli invandrare som inte klarat av tidigare studi-
er. När man studerar antalet personer som går SFI och sedan GRUV uppstår 
det en diff. Det är många som inte går vidare till GRUV av olika anledning-
ar. Dessa individer tror man kan vara en del av denna grupp. Det utgår inget 
statsstöd för anordnandet av utbildning för denna grupp utan det ska ske in-
om ramen för ordinarie verksamhet.

Riktlinjer för antagning samt rekrytering/marknadsföring i Vänersborg har 
utarbetats av Utvecklingskontoret i samråd med Lokala kompetensplattfor-
men(LKP), AF, FK, AMA, enheten för försörjningsstöd samt arbetsmarkna-
dens parter.

Totalt har 272 personer som matchar kriterierna identifierats hos AF och 
bjudits in till informationsmöten under oktober 2017. Dessvärre har det visat 
sig att de flesta av de som kvalificerar sig för stödet enligt villkoren ovan in-
te har tillräckliga kunskaper/betyg i SFI så att de kan få stödet. Konsekven-
sen blir att stödet inte kan utnyttjas som det var tänkt och det behövs andra 
språk- och studieuppmuntrande åtgärder för att få denna grupp i studier och 
sedermera sysselsättning.
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Rättighet till Vuxenutbildning
Regeringens aviserade rättighet till vuxenutbildning för alla som saknar all-
män och särskild behörighet började gälla fr.o.m. 2017. KFVs bedömning 
var att denna lagstiftning inte skulle kommer att öka antalet sökande till 
gyvux i betydande omfattning. Ökningen ligger runt 18 % men förordar ing-
en ökning av gyvuxplatser just nu.

En utbyggd och regionaliserad yrkesutbildning för vuxna 
Från och med 1 januari 2017 medges statsbidrag för yrkesinriktad vuxenut-
bildning endast om minst tre kommuner samverkar om planering och ge-
nomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda 
och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommu-
nerna (förordning 2016:937 om statsbidrag för regional yrkesinriktad vux-
enutbildning). KFV har etablerat ett samarbete med Åmål, Bengtsfors, Mel-
lerud och Dals Ed. Det är högt söktryck, framförallt till undersköterskeut-
bildningen.

Nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Prop. 
2016/17:175 
Regelverket som träder i kraft 1 januari 2018 medger att personer som sak-
nar utbildning och inte står till arbetsmarknadens förfogande ska kunna an-
visas till studier. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del 
av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov 
av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del 
av utbildning, annars kan ersättningen dras in. En nyanländ som har kort ut-
bildning och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under sin tid i 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram ska i huvudsak ägna sig åt utbild-
ning. Om en nyanländ däremot bedöms ha förutsättningar för att kunna eta-
blera sig på arbetsmarknaden ska insatser sättas in för att matcha individen 
till arbete, på samma sätt som tidigare.

Regeringen skärper kraven på alla arbetslösa att ta del av utbildning om det 
bedöms vara vad som behövs för att stärka möjligheten att komma i arbete. 
Från och med den 1 januari 2018 kan alla arbetslösa som tar del av insatser 
hos Arbetsförmedlingen varnas eller stängas av från ersättning om hen utan 
godtagbara skäl låter bli att söka och ta del av en utbildning som Arbetsför-
medlingen bedömer är lämplig utifrån individens behov och förutsättningar. 
Detta gäller all utbildning som kan bedrivas inom ramen för ett arbetsmark-
nadspolitiskt program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etable-
ringsersättning.

315 miljoner för fler yrkesutbildningar
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att 315 miljoner 
kronor ska avsättas för 2018 och därefter 340 miljoner kronor årligen för att 
stärka kvaliteten och bredda utbudet av utbildningar inom regional yrkesin-
riktad vuxenutbildning. Avsikten är att hela beloppet ska läggas på de ut-
bildningar som är dyra för kommunerna att genomföra. Det handlar om kur-
ser inom ämnen som tillhör bygg- och anläggningsprogrammet, el- och 
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogram-
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met, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Ersättningen till de dyrare Yrkesvuxutbildningarna höjs med 50 % eg. 25 
000 kr. Enligt utbildningsdepartementet kommer det inte ställas krav på 
ökad motfinansiering från kommunerna.

Effektivare validering för jobb och utbildning
De har också föreslagit en ändring av skollagen (2010:800) så att det ska 
finnas en skyldighet för huvudmannen att erbjuda elever i komvux och sär-
vux validering. I promemorian föreslås även att skyldigheten för utbild-
ningsanordnare inom yrkeshögskolan att pröva om reell kompetens kan till-
godoräknas för studier på en yrkeshögskoleutbildning ska tydliggöras. Där-
utöver föreslås bl.a. att Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för 
yrkeshögskolan samt Universitets- och högskolerådet ska få i uppdrag att 
främja och samordna utvecklingen och användningen av validering inom si-
na respektive områden. Promemorian har remitterats. För att utveckla da-
gens system för validering tillsatte regeringen i november 2015 en nationell 
delegation med uppdrag att under perioden 2015–2019 följa, stödja och dri-
va på ett samordnat utvecklingsarbete inom validerings-området på den na-
tionella och regionala nivån. Delegationen, som antagit namnet Validerings-
delegationen 2015–2019, har lämnat ett delbetänkande – En nationell strate-
gi för validering men ingen ytterligare information finns tillgängligt just nu. 
Ifråga om kommunal vuxenutbildning skriver de följande:

En stärkt yrkeshögskola
Yrkeshögskolan, som också ingår i regeringens kunskapslyft, behöver för-
ändras och bli mer långsiktig för att bättre kunna fungera som ett led i yr-
kesutbildningssystemet för såväl unga som vuxna så att de kan skaffa sig 
nya eller fördjupade kunskaper inom yrkesområden där kompetens efterfrå-
gas. Regeringen har därför i propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft 
för kunskap (prop. 2015/16:198) bedömt att ett beslut om att en utbildning 
ska ingå i yrkeshögskolan i regel bör omfatta fler än två utbildningsomgång-
ar vilket nu också tagits beslut om. Denna nya inriktning betyder att utbild-
ningsanordnare mer långsiktigt kan arbeta med kvaliteten och våga satsa på 
investeringstunga utbildningar. 

Föreslagna lagändringar i utskottets betänkande 2016/17:UbU5 ger nya 
möjligheter bl.a. att regeringen kan meddela föreskrifter om att en utbild-
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ning inom yrkeshögskolan får bedrivas som behörighetsgivande förutbild-
ning på gymnasial nivå. Förutbildningen bör få erbjudas om det finns brist 
på behöriga sökande till den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

Examensgraden i yrkeshögskolan är lägre för utrikes födda än för inrikes 
födda. En trolig förklaring är enligt Myndigheten för yrkeshögskolan bris-
tande kunskaper i svenska språket. Utbildningsanordnare kan i dag erbjuda 
de studerande undervisning i svenska med yrkesinriktning men insatsen fun-
gerar enligt myndigheten inte på bästa möjliga sätt. Regeringen avser därför 
att ge myndigheten i uppdrag att kartlägga omfattningen av denna undervis-
ning och föreslå åtgärder inom ramen för insatsen som kan bidra till att exa-
mensgraden för utrikes födda kvinnor och män ökar.

Budgetprocesser och prognoser
Nuvarande beslutsprocesser och tidplaner försvårar beställaruppdraget samt 
orsakar extra kostnader och förseningar. Som en konsekvens av detta görs 
beställningarna senare än vad som är överenskommet med KFV.

Beställning av vuxenutbildning är komplex ifråga. I dagsläget är det yrkes-
vuxutbildningen som kräver att det finns en gemensam överenskommelse 
mellan kommunerna om vilka volymer som behövs. Överenskommelser om 
dessa volymer bör ske senast i mars varje år för att dessa ska kunna beaktas 
i budgetprocesserna och kunna omfattas av ram. Detta gäller också identifie-
rat och kommunicerat behov av SFI och GRUV-platser från KFV.

Nuvarande situation med sena överenskommelser mellan kommunerna samt 
avsaknad av volymuppskattningar från KFV medger endast beställning in-
om en uppräknad ram från föregående år som inte tar hänsyn till ändrade 
förutsättningar och förändrade volymbehov.

Redovisning från KFV
Kunskapsförbundet har fortfarande svårt att rapportera in fullständiga un-
derlag i tid enligt avtal. Detta försvårar beställarfunktionens möjligheter att 
bedöma volymuppskattningar, volymfördelningar och möjligheten att sätta 
upp rimliga kvalitetsmål. Avsevärda förbättringar har dock setts under 2017 
ifråga om redovisningsform och sammanställningar.

Sammanställt av:
Per-Ola Rasmussen,
Utvecklingskontoret
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Kommunstyrelsen
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 23 90 0521-72 19 60 kommun@vanersborg.se www.vanersborg.se 

                                                                  Kommunstyrelsen

Uppdragsavtal mellan Vänersborgs kommun och Kunskaps-
förbundet Väst avseende vuxenutbildningen 2018

Den kommunala vuxenutbildningen ingår sedan 1 januari 2013 i Kunskapsförbun-
det Väst. Enligt Konsortialavtalets § 9 ska kostnaderna för vuxenutbildningen ”fi-
nansieras enligt särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan Förbundet och re-
spektive part”. Från och med 2016 finns en rutin för framtagande för uppdragsav-
tal, benämnd ”Rutin för framtagande av uppdragsavtal och för kvalitetsuppfölj-
ning, vuxenutbildningen Kunskapsförbundet Väst” och ny resursfördelningsmo-
dell är framtagen.

Detta avtal gäller from 2018-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

1. Beställning av omfattning i grundutbudet i vuxenutbildning 
och dess finansiering 

Utbildning Antal helårs-
platser, minst

Belopp per 
helårsplats, kr

Totalt anslag 
kr

Svenska för invandrare 
(SFI)*

185 49 907 9 232 756

Grundläggande vuxenutbild-
ning (GRUV)

160 60 784 9 725 426

Särskild utbildning för vuxna 
(SÄRVUX)

12 60 784 729 407

Teoretisk vuxenutbildning på 
gymnasial nivå (GYVUX)

92 (Tot. 126) 59 825 5 503 871

Rättighetslagstiftning teore-
tisk vuxenutbildning på gym-
nasial nivå (GYVUX)

34 (Tot. 126) 59 825 2 081 000

Gymnasial yrkesutbildning 
(YRKESVUX) **

44 50 000 (statsbi-
drag)

2 200 000

Totalt 29 472 459
*SFI platser avser personer som inte omfattas av SFI enligt etableringsförordningen (se 
punkt 4) 
**Angivna helårsplatser utgår ifrån kommunens beslutade medfinansieringsbelopp för yr-
kesvux delad med det statsbidrag per helårsplats som skolverket ger. Differensen mellan 
beställda platser och utfall 2018 ger information om overheadkostnader som inte täcks av 
statsbidraget.

Total budget inklusive statsbidrag för Rättighetslagstiftning 29 472 459
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Rättighetslagstiftning - Tillkommande generellt statsbidrag
Kunskapsförbundet Västs vuxenutbildning erhåller det generella schablonbasera-
de statsbidrag som utgår för den rättighetslagstiftning som träder i kraft fr.o.m. 
2017. Det totala beloppet är 2 081 000 kr 2018 och överförs som en del i ersätt-
ning till vuxenutbildningen. Detta belopp utbetalas förutsatt att Trollhättan Stad 
utbetalar motsvarande totalt schablonbaserade statsbidrag för Trollhättans Stad.

Studiestartsstödet
Vänersborgs kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Kunskapsför-
bundet Väst och Lokala kompetensplattformen tagit fram riktlinjer för rekryte-
ringsarbetet för studiestartsstöd. Regeringen kommer avisera en resursram att söka 
studiestartsstöd ur för respektive kommun i mån av tillgängliga medel. Kunskaps-
förbundet prövar ansökningar och fattar beslut om vilka personer som uppfyller 
villkoren vad gäller utbildningsbakgrund, utbildningsbehov och ålder.

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Från och med 1 januari 2017 medges statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbild-
ning endast om minst tre kommuner samverkar om planering och genomförande 
av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose be-
hoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna (förordning 
2016:937 om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning).  Kunskaps-
förbundet Väst ska samverka med ytterligare kommuner för att få ta del av statsbi-
drag enligt denna förordning. Kommunerna finansierar yrkesvuxplatser, se tabell 
ovan. Kunskapsförbundet Väst förutsätts ta hänsyn till respektive kommuns finan-
sieringsfördelning i samband med intag till utbildning. En redovisning av beställ-
da platser och verkligt utfall sker två gånger under året (halvårsvis) enligt punkt 4.

Om efterfrågan på antal platser inom yrkesvuxutbildning ökar utöver beställning-
en i avtalet kan Kunskapsförbundet Väst utöka antalet platser. Utökningen ska 
stämmas av med och vara godkänd av respektive medlemskommun.

Avvikelser
Vid avvikelser mot beställning och/eller tvingande volymförändringar som kan re-
sultera i ekonomiska utmaningar för Kunskapsförbundet Väst ska dessa skynd-
samt lyftas till ägarsamråd för diskussion och vidare åtgärd.

2. Övriga uppdrag till vuxenutbildningen (ingår i finansieringen 
ovan)
Utöver vad som stipuleras i statliga uppdrag och Vänersborgs mål- och resursplan, 
ska vuxenutbildningen både inom egen verksamhet och i samverkan med andra 
bidra till att tillgodose arbetsmarknadens behov och att deltagarnas möjlighet till 
egen försörjning stöds. Det innebär att följande prioriteringar ska göras: 
 I samverkan med Vänersborgs näringslivsenhet ta emot och sammanställa 

näringslivets kompetensbehov
 Kontinuerlig avstämning med arbetsförmedlingen i fråga om bristyrken och 

arbetsmarknadsanalyser.
 Vuxenutbildningen ska enligt rutin för framtagande av uppdragsavtal med-

verka i arbetet med behovsanalys av vuxenutbildning i både Vänersborg och 
Trollhättan.

 Medverka i Fyrbodals kompetensplattsformsarbete
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 Medverka i Vänersborgs kommuns lokala kompetensplattformsarbete
 Öka möjligheterna för deltagarna att kombinera arbete och studier
 Verka för entreprenörskap genom nära samarbete med det lokala näringslivet
 Senast i juli varje år presentera en volymprognos för nästkommande år.  

3. Uppföljning av kvalitetsindikatorer 
Beställningen följs upp med hjälp av följande kvalitetsindikatorer:

*) Rikets snitt 2016 var 88 % för grundläggande vuxenutbildning och 87 % för 
gymnasial vuxenutbildning enligt Skolverkets statistik.

4. Utvärdering och uppföljning
Till Vänersborgs kommuns årsredovisning ska vuxenutbildningen utvärdera och 
följa upp:

 Utfallet av punkt 1 ovan 
 En beskrivning av hur vuxenutbildningen arbetat med övriga uppdrag un-

der punkt 2 ovan
 En redovisning och analys av resultaten för indikatorerna under punkt 3 

ovan.

Resultat 2016 Mål 2018

Andel elever som upplever att utbild-
ningen lever upp till mina förvänt-
ningar

83,7 % 84 %

Andel elever som kan rekommendera 
utbildningen till andra 88,4 % 89 %

Andel genomförda kurser där elever-
na inom grundläggande vuxenutbild-
ning (GRUV) fått minst godkänd (E) 
*

81,6 % 88 %

Andel genomförda kurser inom gym-
nasial vuxenutbildning där eleverna 
fått minst godkänd (E) *

89,5 % 87 %

Genomströmningstid för elever som 
läser svenska för invandrare, SFI 
(veckor) 

Trollhättan/Vä-
nersborg 
1A: 30,2/22,4
1B: 74,4/40,2
2B: 45,0/23,3
2C: 39,8/32,9
3C: 32,8/26,7

-   3D: 40,5/23,5

Genomströmningstid i jämfö-
relse med riket redovisas och 
analyseras av KFV. Inget mål 
sätts för 2018.

Andel elever som uppger att andra 
elever i skolan bemöter mig på ett 
bra sätt

87,3 % 90 %

Andel elever som uppger att lärare 
och annan personal på utbildningen 
bemöter mig på ett bra sätt

89,6 % 92 %
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 En beskrivning av hur kvalitet och effektivitet påverkats av samordningen 
av verksamheten mellan ägarkommunerna(vad som fungerar bra och vad 
som behöver utvecklas).

 Två gånger om året (15 augusti och 1 februari) ska:
o Pågående och avslutade yrkesvuxutbildningar rapporteras
o utnyttjade helårsplatser, utifrån folkbokföringsort, uppdelat utifrån 

punkt 1 och ingår i ersättningen enligt detta uppdragsavtal, rappor-
teras. Den 15 augusti ska statistiken för januari till juni redovisas 
och senast 1 februari ska statistiken för januari till december redo-
visas.

 Utöver ovan nämnda redovisning önskar ägarkommunerna även en redo-
visning av helårsplatser (15 augusti och 1 februari) av:

o Ansökta statsbidrag per skolform per halvår 
o Beviljade statsbidrag per skolform per halvår 
o Avropade statsbidrag per skolform och halvår

 SFI ska redovisas halvårsvis fördelat på:
o Antal SFI enligt uppdragsavtalet
o SFI etablering (ETAB)

För                     För
Vänersborgs kommun                     Kunskapsförbundet Väst

Datum                 Datum

________________________  ___________________________
Marie Dahlin Maud Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande Ordförande 

________________________  ___________________________
Pascal Tshibanda Johan Olofson
Tf. Kommundirektör Förbundsdirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-08 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 4

Svar på motion om skolpersonalens arbetsbelastning 
och arbetsmiljö
KS 2017/294

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motion om utredning av skolpersonalens 

arbetsbelastning och arbetsmiljö.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och 

redovisa som anteckning på meddelandelistan till kommunfullmäktige senast 
hösten 2018. 

3. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del. 

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) inkom 13 juni 2017 med en motion om att göra en utredning om 
skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. I motionen finns antaganden gällande 
arbetsbelastning, sjukskrivningar, personalomsättning samt förslag till 
förändringar/förbättringar. Motionären anser att detta är en trend som måste vändas och 
att Vänersborgs kommun måste bli en attraktiv kommun för pedagoger att arbeta i. 
Därför yrkar motionen på att det görs en utredning om hur skolpersonalens 
arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. 
I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ingår de delar som motionären nämner och ett samarbete sker med personalkontoret i 
frågorna om attraktiv arbetsplats samt Hållbart arbetsliv. 
Efter dialog mellan personalkontoret och barn- och utbildningsförvaltningen bedöms att 
en samordnad utredning är det lämpligaste alternativet och att det är av värde för att 
skapa en allsidig nulägesbild om pedagogers förutsättningar och förslag till hur 
pedagogernas arbetsmiljö kan utvecklas, varför motionen bör bifallas.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-05
- Personal och förhandlingsutskottet protokoll 2017-12-13, § 78
- Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö, 2017-06-13 
- Kommunfullmäktige protokoll 2017-06-21, § 104
- Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-10 (dnr BUN 

2017/112)
- Beslut barn- och utbildningsnämnden 2017-11-13, § 84
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-12-05 Dnr: KS 2017/294

Handläggare
Anna Johannesson
anna.johannesson@vanersborg.se
0521-72 11 50

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om motion rörande skolpersonalens 
arbetsbelastning och arbetsmiljö
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motion om utredning av skolpersonalens 
arbetsbelastning och arbetsmiljö.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och 
redovisa som anteckning på meddelandelistan till kommunfullmäktige senast 
hösten 2018. 

3. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del. 

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) inkom 13 juni 2017 med en motion om att göra en utredning om 
skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. I motionen finns antaganden gällande 
arbetsbelastning, sjukskrivningar, personalomsättning samt förslag till 
förändringar/förbättringar. Motionären anser att detta är en trend som måste vändas och 
att Vänersborgs kommun måste bli en attraktiv kommun för pedagoger att arbeta i. 
Därför yrkar motionen på att det görs en utredning om hur skolpersonalens 
arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. 
I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ingår de delar som motionären nämner och ett samarbete sker med personalkontoret i 
frågorna om attraktiv arbetsplats samt Hållbart arbetsliv. 
Efter dialog mellan personalkontoret och barn- och utbildningsförvaltningen bedöms att 
en samordnad utredning är det lämpligaste alternativet och att det är av värde för att 
skapa en allsidig nulägesbild om pedagogers förutsättningar och förslag till hur 
pedagogernas arbetsmiljö kan utvecklas, varför motionen bör bifallas.

Beredning
Ärendet har beretts i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Underlag
- Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö, 2017-06-13 
- Beslut från kommunfullmäktige, daterat 2017-06-21
- Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-10 (dnr BUN 

2017/112)
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Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-12-05 Dnr: KS2017/294

- Beslut barn- och utbildningsnämnden 2017-11-13, § 84

Anna Johannesson Maria Holmbom
Personalchef Utvecklingsledare

Sändlista
Sändlista är en sammanställning över vilka organ, funktioner, personer eller liknande som ska få beslutet 
när ärendet är färdigbehandlat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-12-13 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Personal- och förhandlingsutskottet

§ 78

Svar på motion om skolpersonalens arbetsbelastning 
och arbetsmiljö
KS 2017/294

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motion om utredning av skolpersonalens 

arbetsbelastning och arbetsmiljö.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och 

redovisa som anteckning på meddelandelistan till kommunfullmäktige senast 
hösten 2018. 

3. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del. 

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) inkom 13 juni 2017 med en motion om att göra en utredning om 
skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. I motionen finns antaganden gällande 
arbetsbelastning, sjukskrivningar, personalomsättning samt förslag till 
förändringar/förbättringar. Motionären anser att detta är en trend som måste vändas och 
att Vänersborgs kommun måste bli en attraktiv kommun för pedagoger att arbeta i. 
Därför yrkar motionen på att det görs en utredning om hur skolpersonalens 
arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. 
I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ingår de delar som motionären nämner och ett samarbete sker med personalkontoret i 
frågorna om attraktiv arbetsplats samt Hållbart arbetsliv. 
Efter dialog mellan personalkontoret och barn- och utbildningsförvaltningen bedöms att 
en samordnad utredning är det lämpligaste alternativet och att det är av värde för att 
skapa en allsidig nulägesbild om pedagogers förutsättningar och förslag till hur 
pedagogernas arbetsmiljö kan utvecklas, varför motionen bör bifallas.

Beslutsunderlag
 Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö, 2017-06-13. 

 Beslut kommunfullmäktige, daterat 2017-06-21.

 Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-10 (dnr BUN 
2017/112).

 Beslut barn- och utbildningsnämnden 2017-11-13, § 84.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 2017-11-13  
 

Barn- och utbildningsnämnden  

§ 84 

Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och 
arbetsmiljö 
BUTN 2017/112 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motion om utredning av skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Kärvling (V) inkom 13 juni 2017 med en motion till Kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till Barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet 21 juni 2017. Motionen handlar om att göra en utredning om 
skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10 

• Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö, daterat 2017-06-
13 

• Beslut från kommunfullmäktige, daterat 2017-06-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Andersson (C) yrkar: 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motion om utredning av skolpersonalens arbetsbelastning och 
arbetsmiljö. 

Tove af Geijerstam (L) och Ola Wesley (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Utredare Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 
 
Handläggare 
Karl Johannesson 
karl.johannesson@vanersborg.se 
0521-72 10 84  

2017-10-10 
 
Mottagare 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

Dnr: 2017/112   

  

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och 
arbetsmiljö 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla motion 

om utredning av skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Kärvling (V) inkom 13 juni 2017 med en motion till Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till Barn- och utbildningsnämnden vid 

sammanträdet 21 juni 2017. Motionen handlar om att göra en utredning om 

skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
I motionen finns antaganden gällande arbetsbelastning, sjukskrivningar, 

personalomsättning samt förslag till förändringar/förbättringar. Motionären anser att 

detta är en trend som måste vändas och att Vänersborgs kommun måste bli en attraktiv 

kommun för pedagoger att arbeta i. Därför yrkar motionen på att det görs en utredning 

om hur skolpersonalens arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. I 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

ingår de delar som motionären nämner och ett samarbete sker med Personalavdelningen 

i frågorna om attraktiv arbetsplats samt Hållbart arbetsliv. Efter dialog mellan 

Personalavdelningen och Barn- och utbildningsförvaltningen bedöms att en samordnad 

utredning är det lämpligaste alternativet och att det är av värde för att skapa en allsidig 

nulägesbild om pedagogers förutsättningar och förslag till hur pedagogernas arbetsmiljö 

kan utvecklas. 

Underlag 

- Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö, daterat 2017-

06-13  

- Beslut från kommunfullmäktige, daterat 2017-06-21 

 

 

 

 

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg 
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Barn- och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 

 

2017-08-24 
 

Dnr: 2017/112        

 

Förvaltningschef Verksamhetschef förvaltning 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-06-21 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 104

Motion om skolpersonalens arbetsbelastning och 
arbetsmiljö
KS 2017/294

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen och Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) har kommit in med en motion daterad 2017-06-21. Mot bakgrund 
av vad som sägs i motionen föreslås att en utredning görs om hur skolpersonalens 
arbetslastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. 
Stefan Kärvling (V) presenterade motionen

Beslutsunderlag
Motion daterad 2017-06-21. 

Sändlista
Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och utbildningsnämnden + handlingar

34



Motion till kommunfullmäktige om 

Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö 

Vänersborgs kommun 
Kommunstyrelsen 

2011 -06- 13 

Dnr: 	  

En stor mängd undersökningar under en lång följd av år visar entydigt att läraryrket ofta innebär en alltför hög 

arbetsbelastning och stressnivå med risk för skador och sjukdom. Villkoren i lärararbetet är, när det gäller arbetsmiljön, 

ofta både otillfredsställande och oacceptabla. 

I Vänersborg ökar sjukskrivningarna liksom personalomsättningen. Många pedagoger söker nya jobb och det kan vara 

svårt för Vänersborg att rekrytera nya legitimerade pedagoger. Legitimerade pedagoger är en väsentlig förutsättning för 

elevers lärande. Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad 

påverkar elevers kunskapsresultat. 

Den här utvecklingen måste vändas. Pedagogerna måste fås att stanna kvar i läraryrket och fler studenter måste välja 

lärarbanan. Obehöriga och outbildade lärare måste uppmuntras att utbilda och vidareutbilda sig. Vänersborg måste bli en 

attraktiv kommun för pedagoger att jobba och verka i. Tillgången till legitimerade lärare i en kommun beror till stor del på 

den arbetsmiljö som kan erbjudas. 

Det finns många intressanta ideer och lösningar för att vända utvecklingen genom att förändra och förbättra 

skolpersonalens arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen. 

I några skolor prövas ett tvålärarsystem med goda resultat. Det handlar om att det finns två legitimerade lärare i varje 

klass under alla lektioner. Lärarna planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför 

klassrummet. 

I andra skolor anställs personal som sköter en del av de uppgifter som ligger utanför pedagogernas primära uppgift att 

undervisa. Det kan vara personal som tar hand om t ex föräldrakontakter, frånvaro, rastvakter och administrativa 

göromål. Pedagogerna är utbildade för att undervisa och det är i klassrummen som den huvudsakliga 

kunskapsinhämtningen och lärandet sker. Ju mer tid pedagogerna har för att planera, förbereda, genomföra och 

efterarbeta lektioner desto bättre blir förutsättningarna för elevernas inlärning. 

Även skolledarnas arbetsbelastning behöver minskas. Förslagsvis genom att särskild personal anställs för att ta hand om 

de uppgifter som inte har med skolledarnas uppdrag enligt Skollagen att göra. Det kan vara att ansvara för t ex fastighets-

och personalfrågor, föräldrakontakter, dokumentation, konflikthantering och utredningar. Syftet är att avlasta rektorer 

och förskolechefer men också att frigöra tid för cheferna att vara de pedagogiska ledare som skolans styrdokument 

förutsätter. Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola med god kvalitet för alla, där 

de nationella målen uppfylls och där alla elever upplever skolan som meningsfull, stimulerande och trygg. 

Kunskapsförbundet Väst har idag en organisation med särskilt anställda chefer för att avlasta rektorerna. 

Det finns många tankar kring hur arbetsbelastningen i skolorna kan minska och arbetsmiljön förbättras. Jag har gett tre 

exempel. Det finns säkert fler. Jag skulle vilja att dessa möjligheter att minska skolpersonalens arbetsbelastning och 

förbättra arbetsmiljön utreds (hur ser det ut [sjukskrivningar, personalomsättning, antalet obehöriga]?; hur upplever 

personalen arbetsmiljön och arbetsbelastningen?). Utredningen bör mynna ut i konkreta förslag som visar vilka sätt att 

minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön som är lämpligast och vilka mål som ska nås. Förslagen bör också 

kostnadsberäknas. 

Yrkande 

Jag yrkar att det görs en utredning om hur skolpersonalens arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. 

Vänersborg 21 juni 2017 

Stefan Kärv ing 

Vänsterpartiet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5

Samverkansavtal med Forum Vänersborg m.fl.
KS 2017/519

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna bilagt förslag till samverkansavtal mellan Vänersborg kommun, Forum 

Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget 
Vänersborgsbostäder avseende arbete med utveckling av Vänersborgs stadskärna.

2. att uppdra åt kommundirektören att för Vänersborgs kommuns räkning underteckna 
avtalshandlingen.

Bilaga 3
Bilaga 3: Förslag till samverkansavtal

Sammanfattning av ärendet
Stadskärnan i Vänersborg behöver utvecklas och stärkas. För att detta ska kunna 
genomföras framgångsrikt krävs att berörda aktörer kan förena sina ansträngningar och 
mötas i ett långsiktigt samarbete. Mellan Vänersborgs kommun, Forum Vänersborgs 
Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget 
Vänersborgsbostäder har under en tid förts förhandlingar som nu resulterat i ett förslag 
till samverkansavtal (se bilaga 1). Syftet är härvid att konsolidera arbetet med att 
gemensamt stärka och utveckla Vänersborgs centrum.
Det föreslagna samverkansavtalet stipulerar parternas ömsesidiga åtaganden. Parternas 
respektive åtagande regleras närmare i punkterna 2–5 i avtalet. Genom avtalet förbinder 
sig Vänersborgs kommun att under avtalstiden (cirka tre år, se punkten 7.1) årligen utge 
650 000 kr till Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening. Såvitt avser år 2018 finns 
dessa medel avsatta i kommunstyrelsens detaljbudget. Forum Vänersborgs Stad 
Ekonomisk förening å sin sida åtar sig att verka för utvecklingen av Vänersborgs 
stadskärna genom att bl.a. särskilt främja etablering av nya näringsidkare samt verka för 
ett gott utbud av handel, service m.m. Punkten 6 i avtalet stipulerar en årlig uppföljning 
med krav på partsgemensam utvärdering av det gångna årets samarbete. Utvärderingen 
ska därefter redovisas i en skriftlig rapport.
Samverkansavtalets giltighet förutsätter kommunstyrelsens godkännande (se punkten 
7.3). Avtalstiden börjar därefter löpa när samtliga parter undertecknat avtalshandlingen. 
För det fall att någon part inte lever upp till sina förpliktelser enligt avtalet kan 
förfördelad(e) part(er), under vissa förutsättningar, säga upp avtalet till förtida 
upphörande.
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2017-12-13 Dnr: KS  2017/519

Handläggare
Olof Petersson
olof.petersson@vanersborg.se
0521-72 24 27

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Samverkansavtal 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna bilagt förslag till samverkansavtal mellan Vänersborg kommun, Forum 

Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget 
Vänersborgsbostäder avseende arbete med utveckling av Vänersborgs stadskärna.

2. att uppdra åt kommundirektören att för Vänersborgs kommuns räkning underteckna 
avtalshandlingen.

Sammanfattning av ärendet
Stadskärnan i Vänersborg behöver utvecklas och stärkas. För att detta ska kunna ge-
nomföras framgångsrikt krävs att berörda aktörer kan förena sina ansträngningar och 
mötas i ett långsiktigt samarbete. Mellan Vänersborgs kommun, Forum Vänersborgs 
Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget Vänersborgsbo-
städer har under en tid förts förhandlingar som nu resulterat i ett förslag till samverkans-
avtal (se bilaga 1). Syftet är härvid att konsolidera arbetet med att gemensamt stärka och 
utveckla Vänersborgs centrum.
Det föreslagna samverkansavtalet stipulerar parternas ömsesidiga åtaganden. Parternas 
respektive åtagande regleras närmare i punkterna 2–5 i avtalet. Genom avtalet förbinder 
sig Vänersborgs kommun att under avtalstiden (cirka tre år, se punkten 7.1) årligen utge 
650 000 kr till Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening. Såvitt avser år 2018 finns 
dessa medel avsatta i kommunstyrelsens detaljbudget. Forum Vänersborgs Stad Ekono-
misk förening å sin sida åtar sig att verka för utvecklingen av Vänersborgs stadskärna 
genom att bl.a. särskilt främja etablering av nya näringsidkare samt verka för ett gott ut-
bud av handel, service m.m. Punkten 6 i avtalet stipulerar en årlig uppföljning med krav 
på partsgemensam utvärdering av det gångna årets samarbete. Utvärderingen ska däref-
ter redovisas i en skriftlig rapport.
Samverkansavtalets giltighet förutsätter kommunstyrelsens godkännande (se punkten 
7.3). Avtalstiden börjar därefter löpa när samtliga parter undertecknat avtalshandlingen. 
För det fall att någon part inte lever upp till sina förpliktelser enligt avtalet kan förförde-
lad(e) part(er), under vissa förutsättningar, säga upp avtalet till förtida upphörande.
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Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-12-13 Dnr: KS 2017/519

Pascal Tshibanda Olof Petersson
Tf. kommundirektör Jurist

Bilagor
1. Förslag till samverkansavtal

Sändlista
1. Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening
2. Fastighetsägarna GFR AB
3. Aktiebolaget Vänersborgsbostäder
4. Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomikontoret
5. Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingskontoret
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SAMVERKANSAVTAL

Detta avtal, nedan ”Avtalet”, reglerar parternas samarbete och ömsesidiga åtaganden med 
avseende på utveckling av Vänersborgs stadskärna.

PARTER
(1) Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, organisationsnummer 769601-3494, 

nedan ”Forumet”,
(2) Fastighetsägarna GFR AB, organisationsnummer 556156-0839, nedan 

”Fastighetsägarna”,
(3) Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, organisationsnummer 556489-0274, nedan 

”Vänersborgsbostäder” och
(4) Vänersborgs kommun, organisationsnummer 212000-1538, nedan ”Kommunen”.

I det följande benämns kontrahenterna (1)–(4) gemensamt ”Parterna” och var för 
sig ”Part”.

1 BAKGRUND OCH ÄNDAMÅL
1.1 Vänersborgs stadskärna är i behov av utveckling och förnyelse. För att kunna 

genomföra detta krävs att centrumarbetet stärks.
1.2 Detta Avtal har till syfte att åstadkomma ett långsiktigt samarbete och fastställa 

Parternas åtaganden med avseende på arbetet att utveckla Vänersborgs stadskärna.

2 FORUMETS ÅTAGANDEN
2.1 Forumet åtar sig att verka för utvecklingen av Vänersborgs stadskärna.
2.2 I åtagandet enligt punkten 2.1 ska Forumet särskilt

− främja etablering av nya näringsidkare samt verka för ett gott utbud av handel, 
service och nöjen,

− verka för evenemang som bidrar till en levande och attraktiv stadskärna.
2.3 Forumet ska utöver vad som anges i punkten 2.2 även fungera som samverkansorgan 

mellan de aktörer – näringsdrivande, ideella och offentliga – som verkar i centrum. 
Forumet ska därvid fungera som en arena för samordning och samråd beträffande 
stadsutveckling, stadsplanering och investeringar i stadsmiljön.

3 FASTIGHETSÄGARNAS ÅTAGANDEN
3.1 Fastighetsägarna åtar sig att verka för att fastighetsföretagen i Vänersborg bidrar 

ekonomiskt till Forumets arbete med utveckling av Vänersborgs stadskärna.
3.2 Fastighetsägarna åtar sig även att ansöka om bidrag ur Fastighetsägarnas 

Utvecklingsfond. De medel som därvid erhålls är ämnade för igångsättande av 
utvecklingsarbetet under 2018.
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4 VÄNERSBORGSBOSTÄDERS ÅTAGANDE
4.1 Vänersborgsbostäder åtar sig att till Forumet årligen utge 26 000 kr.
4.2 Beloppet enligt punkten 4.1 ska erläggas senast den 1 mars varje år.

5 KOMMUNENS ÅTAGANDE
5.1 Kommunen åtar sig att till Forumet årligen utge 650 000 kr. 
5.2 Kommunens åtagande enligt punkten 5.1 gäller under förutsättning att ingen Part 

frånträder Avtalet.
5.3 Beloppet enligt punkten 5.1 ska erläggas mot faktura märkt med beställar-ID 21001. 

Betalningsvillkor är 30 dagar från det att faktura inkommit till Kommunen. Fakturan 
ska skickas till

Vänersborgs kommun
Fakturaservice
Box 344
662 24 VÄNERSBORG

6 UPPFÖLJNING
6.1 Parterna ska årligen, och senast i november, hållas ett uppföljningsmöte. Parterna ska 

därvid utvärdera samarbetet.
6.2 Parterna ska efter det i punkten 6.1 omförmälda mötet i en gemensam 

uppföljningsrapport redovisa hur det gångna årets samarbete har fungerat, vad som 
eventuellt behöver förändras och hur kommande års samarbete ska bedrivas. 
Rapporten ska ha färdigställts senast vid utgången av december månad.

7 AVTALSTID OCH GILTIGHET
7.1 Detta Avtal gäller intill utgången av det kalenderår som infaller tre år efter den dag då 

Parterna undertecknat Avtalet.
7.2 Avtalet kan inte förlängas.
7.3 Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att kommunstyrelsen godkänner detsamma 

och att beslutet vinner laga kraft.

8 MEDDELANDEN
8.1 Meddelanden avseende Avtalet ska lämnas skriftligt genom rekommenderat brev eller 

e-post.
8.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren till handa

1. om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande av 
postbefordran, och

2. om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftas.
8.3 Som behörig mottagare enligt punkten 8.2 anses hos Forumet ordinarie ledamot av 

styrelsen, hos Fastighetsägarna Torbjörn Sjögren, hos Vänersborgsbostäder Gunnar 
Johansson och hos Kommunen näringslivsutvecklare eller kommundirektör.
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9 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
9.1 Part äger inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter hänförliga 

till Avtalet utan övriga Parters skriftliga medgivande.

10 ÄNDRINGAR I AVTALET
10.1 Ändringar i och tillägg till Avtalet ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och 

undertecknas av Parterna.
10.2 Såvitt avser ändring rörande Parterna åtaganden krävs, utöver vad som anges i 

punkten 10.1, även att kommunstyrelsen godkänner ändringen och att beslutet vinner 
laga kraft.

11 BESTÄMMELSES OGILTIGHET
11.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del av bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig 

ska det inte innebära att Avtalet i sin helhet är ogiltigt utan endast medföra en skälig 
jämkning av Avtalet.

12 LAGÄNDRINGAR M.M.
12.1 Skulle Avtalet eller del därav, till följd av lagändringar eller andra liknande 

omständigheter av tvingande natur som Parterna inte råder över, inte kunna tillämpas i 
enlighet med Parternas intentioner, är Part skyldig att på motparts begäran inleda och i 
konstruktiv anda delta i förhandlingar i syfte att Avtalet ska anpassas utifrån de 
ändrade förutsättningarna. Parterna ska därvid sträva efter att i möjligaste mån uppnå 
samma resultat som följer av Avtalet.

13 FÖRTIDA UPPSÄGNING
13.1 Bryter någon Part mot bestämmelse i detta Avtal och är avtalsbrottet är av väsentlig 

betydelse för annan Part och, såframt det är möjligt, vidtar inte den brytande Parten 
rättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftlig anmaning har 
förfördelad(e) Part(er) rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.

13.2 Uppsägning ska ske skriftligen och inom sextio (60) från det att Part fick kännedom 
om den omständigheter som utgör grund för uppsägningen.

14 TILLÄMPLIG LAG
14.1 På detta Avtal ska svensk lag tillämpas.

15 TVISTER
15.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.

_______________________________________________

Avtalet har upprättats i fyra (4) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
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Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening

2018-

Lars Salonen

Styrelseordförande

Olle Strand

Ledamot

Vänersborgs kommun

2018-

Pascal Tshibanda

Tf. kommundirektör

Fastighetsägarna GFR AB

2018-

Torbjörn Sjögren

Biträdande näringspolitisk chef

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder

2018-

Gunnar Johansson

Verkställande direktör
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6

Förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland
KS 2017/487

Beslut
Vänersborgs kommun delar Västtrafiks uppfattning om att systemet med tre zoner 
sammantaget blir en förbättring mot dagens zonstruktur och rekommenderas därför för 
genomförande.
Att möjligheten för tillköp av seniorkort samt fria skolkort för ungdomar sommartid bör 
utredas och eventuellt utgöra underlag för kommande skatteväxling.

Sammanfattning av ärendet
Västtrafiks rekommendation är att genomföra konceptet Tre zoner som innebär att det i 
regionen endast kommer finns tre fasta zoner. Upplägget följer den nordiska trenden 
med färre och större zoner, och skapar en mer lättförståelig och lättöverskådlig 
zonstruktur. De tre zonerna utgörs av: 

 Zon A: Göteborg, Mölndal och Partille kommuner

 Zon B: Göteborgs kranskommuner (Öckerö, Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och 
Kungsbacka) 

 Zon C: Resterande kommuner i regionen
Kunden väljer en eller flera av zonerna för sin biljett, det finns sammanlagt sex 
varianter; A, B, C, AB, BC och ABC. Vilka zoner som behövs för biljetten baseras på 
vilka zoner som passeras längs resvägen. Till exempel kommer en resa mellan 
Vänersborg och Göteborg kräva en biljett för alla tre zonerna, eftersom resan går genom 
tre zoner. Baserat på ovanstående rekommenderas följande grundsortiment: 

 Enkelbiljetter, periodbiljetter (30 och 90 dagar) och dygnsbiljetter (1 och 3 dygn) 
för samtliga zoner. 

 Ungdomar under 20 år och studenter erbjuds 25 % rabatt på samtliga biljetter. 

 Tätortsbiljett (30 och 90 dagar) införs i tätortsområden ToV, Skövde, Borås och 
Uddevalla. 

Baserat på zonstrukturen Tre zoner och det rekommenderade grundsortimentet 
sortiment fås nedanstående bild av utbudet. Observera att nedanstående priser baseras 
på 2017 års priser och att motsvarande intäktsnivå, som idag inkluderar subvention från 
Göteborgs stad, bibehålls. Enkelbiljettspriserna nedan avser Västtrafik To Go och 
kontoladdning. Denna prisbild ska endast ses som en indikation på möjliga prisnivåer i 
jämförelse med dagens nivåer. När en förändring av zonstrukturen införs kommer en 

43



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-08 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

definitiv prissättning att behöva tas fram baserat på då aktuella prisnivåer och 
förutsättningar.

När det gäller tillköp av seniorkort eller skolkort är dessa idag knutna till den specifika 
kommun som avses. När zonstrukturen förändras och kommunzonerna försvinner 
kommer tillköpen att ge kunderna tillgång till biljetter som har ett annat 
giltighetsområde än kommungränsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-06
Handlingar från Kollektivtrafiknämnden, Västtrafik
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2017-12-06 Dnr: KS 2017/487

Handläggare
Lars Rudström
lars.rudstrom@vanersborg.se
0521-72 11 10

Mottagare
Västra Götalandsregionen, 
Kollektivtrafik och 
infrastruktur 

Kommunstyrelsen

Remiss: Ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland.
Förslag till beslut
Vänersborgs kommun delar Västtrafiks uppfattning om att systemet med tre zoner 
sammantaget blir en förbättring mot dagens zonstruktur och rekommenderas därför för 
genomförande.
Att möjligheten för tillköp av seniorkort samt fria skolkort för ungdomar sommartid bör 
utredas och eventuellt utgöra underlag för kommande skatteväxling.

Inledning
Västra Götalandsregionen har som mål att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till 
2025. En central del för att uppnå detta är att förenkla så att det blir lätt för kunden att 
välja biljett, köpa biljett samt att resa med sin biljett. Kollektivtrafiknämnden i Västra 
Götalandsregionen har därför givit Västtrafik i uppdrag att ta fram förslag på möjliga 
zonstrukturer. Västtrafiks förslag är översänt som remiss till de delregionala 
kollektivtrafikråden. 

Fyrbodals Kommunalförbund kommer att ta fram ett förslag till gemensamt 
svar som läggs fram till Fyrbodals kollektivtrafikråd (DKR) i januari. 

Beskrivning av ärendet
Västtrafiks rekommendation är att genomföra konceptet Tre zoner som innebär att det i 
regionen endast kommer finns tre fasta zoner. Upplägget följer den nordiska trenden 
med färre och större zoner, och skapar en mer lättförståelig och lättöverskådlig 
zonstruktur. De tre zonerna utgörs av: 

 Zon A: Göteborg, Mölndal och Partille kommuner

 Zon B: Göteborgs kranskommuner (Öckerö, Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och 
Kungsbacka) 

 Zon C: Resterande kommuner i regionen
Kunden väljer en eller flera av zonerna för sin biljett, det finns sammanlagt sex 
varianter; A, B, C, AB, BC och ABC. Vilka zoner som behövs för biljetten baseras på 
vilka zoner som passeras längs resvägen. Till exempel kommer en resa mellan 
Vänersborg och Göteborg kräva en biljett för alla tre zonerna, eftersom resan går genom 
tre zoner. Baserat på ovanstående rekommenderas följande grundsortiment: 
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 Enkelbiljetter, periodbiljetter (30 och 90 dagar) och dygnsbiljetter (1 och 3 dygn) 
för samtliga zoner. 

 Ungdomar under 20 år och studenter erbjuds 25 % rabatt på samtliga biljetter. 

 Tätortsbiljett (30 och 90 dagar) införs i tätortsområden ToV, Skövde, Borås och 
Uddevalla. 

Baserat på zonstrukturen Tre zoner och det rekommenderade grundsortimentet 
sortiment fås nedanstående bild av utbudet. Observera att nedanstående priser baseras 
på 2017 års priser och att motsvarande intäktsnivå, som idag inkluderar subvention från 
Göteborgs stad, bibehålls. Enkelbiljettspriserna nedan avser Västtrafik To Go och 
kontoladdning. Denna prisbild ska endast ses som en indikation på möjliga prisnivåer i 
jämförelse med dagens nivåer. När en förändring av zonstrukturen införs kommer en 
definitiv prissättning att behöva tas fram baserat på då aktuella prisnivåer och 
förutsättningar.

När det gäller tillköp av seniorkort eller skolkort är dessa idag knutna till den specifika 
kommun som avses. När zonstrukturen förändras och kommunzonerna försvinner 
kommer tillköpen att ge kunderna tillgång till biljetter som har ett annat 
giltighetsområde än kommungränsen.

  Pascal Tshibanda                 Lars Rudström
Utvecklingschef Planeringssekreterare 
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Göteborg 2017-10-03 

DKR samråd kring förslag till ny zonstruktur för Västtrafik 

Hej 

Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd beslutade den 26/9 att inleda samråd i de 

delregionala kollektivtrafikråden om förslag till ny zonstruktur för Västtrafik, enligt följande: 

1. Kollektivtrafiknämnden ställer sig bakom ett förslag om Tre zoner som ny zonstruktur för

Västtrafik. Där zon A omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Där

zon B omfattar kommunerna Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka. Där zon C

omfattar resterande kommuner i Västra Götalandsregionen.

2. Kollektivtrafiknämnden tar inte ställning till den framtida prisstrukturen eller

sortimentets framtida omfattning i relation till förslaget Tre zoner.

3. Kollektivtrafiknämnden beslutar att med ovan nämnda ställningstaganden skicka ut

bifogad handling som underlag för samråd i de delregionala kollektivtrafikråden inför

planerat ställningstagande i Beredningen för hållbar utveckling under första kvartalet

2018. 

Vid samma möte beslutades även följande angående Göteborgs subvention av månadskort: 

- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att utreda olika alternativ för att helt eller 

delvis fasa ut Göteborgs subvention av månadskorten med hänsyn taget till pris-

elasticitetens påverkan på resandet. 

Förankring 

Förankringsprocessen kring förslaget till ny zonstruktur inleds med dialog i de delregionala 

Kollektivtrafikråden och tillhörande tjänstemannanätverk, där VGRs tjänstemän presenterar 

bifogat förslag. Det är sedan upp varje delregion hur man vill samla kommunernas 

synpunkter, via intern remiss, inom kommunalförbundet eller på annat sätt.  

Målsättningen är att samtliga DKR ska kunna ställa sig bakom ett förslag till ny zonstruktur 

på BHU den 13 mars. Om ni önskar lägga in ett extra DKR-möte innan mars 2018 ser vi 

givetvis till att berörda tjänstemän och ledamöter från kollektivtrafiknämnden kan medverka 

så långt möjligt.  

BHU är i sin egenskap av regionalt kollektivtrafikråd beredande till kollektivtrafiknämnden, 

som sedan lyfter frågan vidare till regionstyrelsen och slutligen regionfullmäktige. Ett 

gemensamt ställningstagande i BHU den 13 mars är en förutsättning om regionfullmäktige 

ska kunna fatta beslut om ny zonstruktur innan sommaren 2018. 

Frågor till DKR 

Vi vill gärna att ni tar upp följande frågor i förankringsprocessen: 

- Beskriv de för- och nackdelar ni ser med dagens zonstruktur 

- Beskriv för- och nackdelar med förslaget tre zoner, jämfört med dagens zonstruktur 

- Lyft fram de eventuella knäckfrågor ni ser kopplat till förslaget tre zoner 
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Tidplan 

- DKR Sjuhärad den 29 september 

- DKR Göteborgsregionen den 20 oktober 

- DKR Skaraborg den 20 oktober 

- DKR Fyrbodal den 30 november 

- BHU (beredningen för hållbar utveckling) den 13 mars 2018 

- Kollektivtrafiknämnden den 18 april 

- Regionstyrelsen i maj 2018 

- Regionfullmäktige i juni 2018 

Dokumentation 

- Bilaga 1: Beslutsunderlag från kollektivtrafiknämnden. Notera att bilagans innehåll 

skiljer sig från kollektivtrafiknämndens beslut, dels genom att Öckerö flyttas till A-zonen, 

dels att prisstruktur och sortiment inte ska ingå i ställningstagandet.  

- Bilaga 2: Bildspel med beskrivning av bakgrund, utvärdering och förslag till ny 

zonstruktur. 

 

Återkom gärna om ni har frågor eller vill stämma av kring förankringsprocessen. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Jörn Engström, för kollektivtrafiknämnden 

Kollektivtrafik och infrastruktur 

Västra Götalandsregionen 
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Förord 

Västra Götalandsregionen har som mål att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till 2025. För att uppnå detta 

mål är en central del att förenkla så att det blir lätt för kunden att välja biljett, köpa biljett samt att resa med sin 

biljett. Det finns en bred övertygelse kring att dagens zonstruktur behöver göras om i grunden för att kunna uppnå 

detta mål. 

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har gett Västtrafik i uppdrag att ta fram förslag på möjliga 

zonstrukturer och sedan utvärdera förslagen baserat på framtagna utvärderingskriterier. Detta dokument 

beskriver resultatet av denna utvärdering och kommer att ligga till grund för förankring i de delregionala 

kollektivtrafikråden och även att utgöra del av underlag till Regionfullmäktige för beslut om genomförande. 

 

Göteborg september 2017 

Lars Backström, VD Västtrafik AB 
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Sammanfattning 

Beslutsunderlag: Ny zonstruktur och nytt sortiment  

Under våren 2017 har Västtrafik genomfört ett arbete för att ta fram förslag för ny zonstruktur och nytt sortiment. 

Målet har varit att ersätta dagens struktur för att skapa bättre förutsättningar för kunderna att enkelt välja, köpa 

och resa med sin biljett. En förenkling av zonstrukturen behövs också för att kunna utveckla ett enklare 

biljettsystem utan check-ut. Den initiala analysen har identifierat tre olika koncept som utvärderats: 

- Flexibla zoner, där kunden själv placerar en zon med en viss diameter 

- Tre zoner, där dagens kommunzoner slås samman till tre zoner 

- En zon, där Västra Götaland består av en enda zon och där samtliga resor kostar lika mycket 

Koncepten har utvärderats utifrån följande huvudkriterier: 

- Kundupplevelse 

- Ökat resande 

- Bra lösning för Västtrafik och partners 

- Politiska mål 

Utvärderingen har baserats på ett antal aktiviteter, bl.a. omfattande kund- och partnerintervjuer enligt 

tjänstedesignmetodik, workshops med partneranställda, pris- och intäktsanalyser, workshops och analyser med 

Västtrafiks experter inom trafikplanering, IT, prisanalys och kommunikation. Arbetet har utförts av en 

tvärfunktionell grupp med blandade kompetenser och erfarenheter och har löpande stämts av med 

Kollektivtrafiknämndens arbetsgrupp för pris och sortiment. 

Västtrafiks rekommendation är att genomföra konceptet Tre zoner som beskrivet i detta dokument. Detta då Tre 

zoner utgör en stor förenkling för kunderna och Västtrafik. Samtidigt är förändringen i flera perspektiv begränsad 

och medför bara ett mindre förändringssteg för kunderna samt låg risk för minskat resande och därmed minskade 

intäkter. 

En zon väljs bort som koncept även om det är optimalt för enkelhet. Dels blir prissättningen alltför svår, främst 

för enkelbiljetter, dels är risken för minskade intäkter och ökade trafikkostnader vid kraftiga resandeförändringar 

alltför stor. Västtrafik ser dock möjligheter att utveckla zonstrukturen mot En zon över tid om förutsättningar och 

drivkrafter finns. 

Vidare rekommenderas inget fortsatt arbete med Flexibla zoner då både Västtrafik och kunderna upplever få 

fördelar men desto fler utmaningar och större osäkerhet. 

För sortimentet rekommenderas att renodla grundsortimentet till enkelbiljetter, periodbiljetter 30 och 90 dagar 

samt 1- och 3-dygnsbiljetter för samtliga zoner. Rabatt på 25 % ges ungdomar och studenter m fl. på hela 

sortimentet. De flesta specialbiljetter tas bort. Dessutom införs en gemensam tätortsbiljett för 30 eller 90 dagar 

för Borås, ToV, Skövde och Uddevalla.  

En intäkt motsvarande dagens subvention av periodbiljetter från Göteborgs stad behövs för att kunna 

åstadkomma de föreslagna prisnivåerna. 
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Rekommendation 

Tre koncept för ny zonstruktur har utvärderats (se kapitel Konceptbeskrivningar för mer utförliga beskrivningar): 

- Flexibla zoner 

- Tre zoner 

- En zon 

Utvärderingen är gjord baserad på nedanstående kriterier: 

- Kundupplevelse 

- Ökat resande 

- Bra lösning för Västtrafik och partners 

- Politiska mål 

I nedanstående tabeller betyder färgmarkeringen följande: 

Utvärdering av kundupplevelse 

Tre zoner är en tydlig förbättring jämfört med idag eftersom modellen upplevs som enkel och lättöverskådlig. 

Förändringen kommer att vara hanterbar utan att kunderna ska lära sig en ny modell, och modellen är bekant 

från andra platser i Sverige och världen. Förändringen upplevs som en tydlig förenkling och reaktionen på 

zonindelning har varit positiv och den har uppfattats naturlig. Modellen leder till att längre resor blir något 

billigare. Den enda tydliga nackdelen för kundupplevelsen är att resorna blir dyrare i Göteborg och i vissa tätorter. 

Flexibla zoner upplevs initialt som lockande och flexibelt med en möjlighet till personlig anpassning. Men när 

kunderna fördjupar sig vidare uppfattas konceptet som svårt att förstå, svårt att resa med och dyrare än förväntat. 

En zon uppfattas direkt som mycket enkelt och positivt. Men utmaningen med att sätta samma pris för mycket 

korta och långa resor ligger det till last. 

Sammanfattningen för utvärderingen av kundupplevelse blir enligt nedan: 

 

 

 

 

Betydelse Färg 

Förbättring jämfört med idag 
 

Likvärdigt jämfört med idag 
 

Försämring jämfört med idag 
 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Minimera utmaningar för kunden 
   

Erbjud en zonstruktur och ett sortiment som upplevs som 

attraktivt, prisvärt och logiskt    
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Utvärdering av ökat resande 

För ökat resande är Tre zoner jämförbart med idag. Modellen är enkel att förstå både för befintliga och nya 

kunder. Prisminskningen ger möjlighet till en viss ökning av längre resor, samtidigt som det finns en risk för viss 

minskning av resandet i Göteborg. På lång sikt kommer förändringen troligen också förenkla för nya resenärer, 

vilket kan ge ett ökat resande. 

För Flexibla zoner blir det en utmaning att förklara konceptet för nya kunder, vilket höjer tröskeln för att börja 

resa. För de befintliga kunderna blir resandet troligen i stort sett oförändrat, men det finns risk för en viss 

instängningseffekt när kunden optimerar sin egen zon baserat på vardagsresandet och då skapar en högre tröskel 

för att göra uddaresor utanför sin zon. 

För En zon kommer det att bli mycket enklare för kunden att förstå hur denne köper biljett och reser med den. 

Betydligt dyrare korta resor leder dock till stora osäkerheter i resandet och kommer troligen leda till en minskning 

av resandet. 

Sammanfattningen för utvärderingen av ökat resande blir enligt nedan: 

Utvärdering av bra lösning för Västtrafik och partners 

Tre zoner förenklar vardagen för partners då modellen upplevs som mycket enkel. Den är genomförbar för 

samtliga kanaler och biljettbärare i närtid och är en bekant modell som ger låg risk för oförutsedda förändringar 

på intäkter och kostnader. Sammantaget blir detta en bättre lösning för Västtrafik och partners än idag. 

Flexibla zoner kommer att vara mycket utmanande att genomföra, både i fråga om tid, kostnad och att skapa en 

bra lösning. 

En zon innebär stora risker för minskade intäkter, men även risk för ökade trafikkostnader från ökat långväga 

resande, t.ex. med tåg. 

Sammanfattningen för utvärderingen av bättre lösning för Västtrafik och partners blir enligt nedan: 

 

 

 

 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Sänk tröskeln för att börja åka kollektivt och att göra 

uddaresor    

Bevara och öka resande bland befintliga kunder 
   

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Hållbar intäktsmodell på kort och lång sikt 
   

Kostnadseffektiv lösning (t.ex. avseende 

försäljningskostnad och trafikkostnad)    

Möjliggör genomförande för samtliga biljettyper och 

biljettbärare i närtid    

Skapa förutsättningar för bättre service till kunderna och en 

bättre arbetsmiljö för de som möter kunderna genom att 

alla efter en enkel utbildning ska förstå biljettsystem, 

zonstruktur och sortiment 

   

Möjliggör tredjepartsförsäljning både som en del av 

kombinerad mobilitet och som fristående försäljning    
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Utvärdering av de politiska målen 

Tre zoner uppfyller de politiska målen ungefär lika bra som dagens zonstruktur, där vissa mål uppfylls bättre än 

idag och andra sämre. Arbetspendling kommer troligen att vara ungefär samma som idag. De minskade antalet 

zoner ger färre korta resor över zongräns än idag. Större zoner och sammanpressad prisstruktur ger billigare 

längre resor vilket gynnar en ”rundare region”. Kommunala tillköp kommer att vara enklare att välja och 

administrera än idag, men de geografiska områden som kan väljas kommer att vara större än idag. 

Förutsättningar för kommunala tillköp är i princip desamma som idag, men möjligheten för kommunerna att 

subventionera påverkas genom att det inte längre finns biljetter som bara gäller inom en kommun. För 

kombinerad mobilitet gynnas modeller där kunden behöver ta liten hänsyn till geografi, Tre zoner blir därmed 

något bättre än dagens modell. 

För Flexibla zoner innebär en förbättring för ett av de politiska målen, främst prissättning av korta resor över 

zongräns, men övriga är detsamma som dagens lösning eller sämre. T.ex. påverkas även här möjligheten för 

kommunerna att subventionera eftersom det inte längre finns biljetter som bara gäller inom en kommun. 

För En zon uppfylls de flesta politiska mål bättre än idag, men det minskade resandet inom pendlingsnaven och 

svårigheten att hantera enskilda kommuners subvention innebär försämringar jämfört med idag. 

Sammanfattningen för utvärderingen av politiska mål blir enligt nedan: 

  

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Stimulera till ökad arbetspendling (inklusive resor över 

länsgräns)    

Mera ”rättvis” prissättning av korta resor över zongräns 
   

Möjlighet att med priserna styra mot en ”rundare region” 
   

Möjlighet till kommunala tillköp (inklusive subventioner) 
   

Möjligheten att främja kombinerad mobilitet (och extern 

försäljning)    
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Slutsats 

Sammantaget blir Tre zoner en tydlig förbättring mot dagens zonstruktur och rekommenderas för 

genomförande. 

Baserat på ovanstående rekommenderas följande grundsortiment: 

- Enkelbiljetter, periodbiljetter (30 dagar och 90 dagar) och dygnsbiljetter (1 och 3 dygn) bibehålls och 

gäller för samtliga zoner. 

- För enkelbiljetter bibehålls återbäringen i de kanaler där detta är genomförbart. 

- Rabatt ges till ungdomar under 20 år, studenter och de andra grupper som har rätt till rabatt och gäller för 

samtliga biljetter. 

- En gemensam tätortsbiljett giltig för 30 och 90 dagar införs som gäller i tätortsområden ToV, Skövde, 

Borås och Uddevalla. 

Den så kallade ”glasskartan” är ett uttryck för ett publikt sortiment som är så enkelt och lättöverskådligt att det i 

sin helhet går att överblicka likt en glasskarta på endast en sida. Att nå den typen av enkelhet kräver färre zoner 

och prissteg, men även färre undantag och större symmetri i det sortiment som erbjuds. 

Baserat på den rekommenderade zonstrukturen Tre zoner och det sortiment som beskrivs ovan så är förslaget om 

”glasskartan” enligt bilden nedan. Observera att nedanstående priser baseras på 2017 års priser och att 

motsvarande intäktsnivå, som idag inkluderar subvention från Göteborgs stad, bibehålls. Enkelbiljettspriserna 

nedan avser Västtrafik To Go och kontoladdning. Denna prisbild ska endast ses som en indikation på möjliga 

prisnivåer i jämförelse med dagens nivåer. När en förändring av zonstrukturen införs kommer en definitiv 

prissättning att behöva tas fram baserat på då aktuella prisnivåer och förutsättningar. 

 

 
 

Priserna ovan följer ambitionen om enkelhet genom få prissteg, symmetri i sortimentet samt mindre skillnader än 

idag mellan den dyraste och billigaste biljetten. Priserna är anpassade för att minimera effekter och skillnader 

jämfört med dagens prissättning vid ett införande, t.ex. är priset för en periodbiljett med två zoner detsamma som 

en periodbiljett för dagens Göteborg+. 
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Västtrafiks strategiska inriktning för 

arbetet 

Enligt det Regionala trafikförsörjningsprogrammet (se [1]) är målsättningen att öka kollektivtrafikens 

marknadsandel gentemot biltrafiken. För frågan om zonstruktur och sortiment innebär detta följande: 

- Kollektivtrafikens enkelhet och låga tröskel behöver säkras. En viktig del av upplevelsen är hur det är att 

välja biljett, köpa biljett och resa med sin biljett. Detta bör inte vara någon extraordinär upplevelse, utan 

snarare en med så få utmaningar för kunden som möjligt. 

- Kollektivtrafiken behöver konkurrera med bilens flexibilitet. Detta görs dels genom förbättrad 

tillgänglighet och turtäthet, men också genom att sänka priset för långa resor och genom att göra det 

enkelt att förlänga en påbörjad resa samt att göra resor utanför det vanliga resandet mellan bostad och 

sysselsättning. 

- Kollektivtrafiken behöver ha ett attraktivt erbjudande även för de som idag inte reser kollektivt. Detta är 

nyckeln för att öka resandet och få fler kunder. Biljetter och deras pris är bara en mindre del av 

erbjudandet. Det är därför viktigt att fokusera på andra delar av erbjudandet såsom enkelhet, trygghet och 

en positiv upplevelse under själva resan. 

- Regionen ska bli rundare, dvs. upplevelsen av avstånd i regionen ska minska. För sortimentet blir 

konsekvensen av detta en minskad skillnad i pris mellan den billigaste och dyraste biljetten. 

- De kunder som reser mest kollektivt ska belönas och uppmuntras. Detta leder till att priser för 

enkelbiljetter kommer att behöva höjas för att kunna erbjuda ett lägre pris för periodbiljetter. 

Som en förberedelse inför arbetet med zonstruktur beslutade Kollektivtrafiknämnden om 

följande målbild för arbetet: 

- Kunden förstår enkelt vilket av få och tydliga alternativ denne ska välja tack vare att zonerna har blivit 

flexibla, mycket större eller helt försvunnit. Det fungerar likadant i hela regionen och man passerar 

väldigt sällan en zongräns om dessa finns kvar. 

- Kunden får snabbt en överblick över de biljetter som finns och förstår precis vilken som passar bäst, 

samt upplever att det är ett attraktivt erbjudande. Kunden känner sig trygg med att denne klarar sig 

själv både som nybörjare och vaneresenär. 

Målbilden kompletterades med följande principer som ledning för det fortsatta arbetet: 

- Om förändringen är stor så måste förbättringen för både kunderna och Västtrafik vara mycket stor. 

- Enkelhet med få undantag skapar trygghet för både kunderna och Västtrafik. Vi måste vara modiga och 

undvika kompromisser. 

- Kunden ska känna igen sig oberoende av biljett, biljettbärare, försäljningskanal och var de befinner sig i 

regionen. 

- Biljettens pris ska upplevas som rimligt. 

- Genomförbarhet i närtid för andra biljettbärare än mobilen är viktigt. 

- Vi eftersträvar intäktsneutralitet. 
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Utvärderingskriterier 

Utvärderingskriterierna nedan har tagits fram av Västtrafik tillsammans med Kollektivtrafiknämndens 

arbetsgrupp för pris- och sortiment och omfattar de olika aspekter som koncepten kommer att bedömas på. 

Kundupplevelse 

Minimera utmaningar för kunden 

Målet är att minska kundens utmaningar och göra det så enkelt som möjligt att välja biljett, köpa biljett och resa 

med sin biljett. Målet baseras på kundens förväntan på kollektivtrafiken som en fungerande tjänst som är lätt att 

använda utan förkunskap eller särskilt engagemang. 

Erbjud en zonstruktur och ett sortiment som upplevs som attraktivt, prisvärt och rimligt 

Majoriteten av Västtrafiks kunder ska uppfatta att de får ett attraktivt erbjudande där det upplevda värdet av 

tjänsten är detsamma eller högre än priset de betalar för sin biljett. 

Ökat resande 

Sänk tröskeln för att börja åka kollektivt och att göra uddaresor 

Det ska bli enklare för en nybörjare att börja åka kollektivt utan hjälp från andra. Det ska också bli enklare för 

befintliga kunder att göra resor med kollektivtrafiken utanför sina vanliga resmönster. 

Bevara och öka resande bland befintliga kunder 

Idag reser en stor mängd människor i regionen med kollektivtrafiken, en eventuell förändring av zonstruktur ska 

bevara dagens nivå av resande hos befintliga kunder samtidigt som den skapar potential för ett ökat resande, både 

hos befintliga och nya kunder. 

Bra lösning för Västtrafik och partners 

Hållbar intäktsmodell på kort och lång sikt 

Västtrafik har tydliga krav på sig att bibehålla dagens självfinansieringsgrad, dvs. fördelningen mellan 

biljettintäkter och skattefinansiering. En ny zonstruktur leder till en förändring av prisstrukturen vilket på kort 

sikt kan leda till förändringar i intäkterna. På lång sikt måste dock intäkterna motsvara dagens, för att bibehålla 

självfinansieringsgraden. 

Kostnadseffektiv lösning (t.ex. avseende försäljningskostnad) 

Hänsyn måste tas till kostnader och kommande investeringar för införande av en ny zonstruktur, t.ex. kopplat till 

biljettsystem (dvs. det tekniska system som möjliggör försäljning av biljetter), samt påverkan på löpande 

kostnader som förvaltning och försäljningskostnader. Även ökade trafikkostnader behöver beaktas, t.ex. kan 

kraftiga prissänkningar på längre resor leda till behov av ökad trafikkapacitet och därmed ökade kostnader för 

fordon och trafik. 

Möjliggör genomförande för samtliga biljettyper och biljettbärare i närtid 

Ambitionen är ett sammanhängande upplägg där det fungerar på ett liknande sätt oavsett vilken biljett kunden 

köpt, eller hur kunden har köpt den. Det ställer krav på att en eventuell ny zonstruktur ska vara genomförbar för 

enkel-, dygns- och periodbiljetter för samtliga befintliga sätt att hantera sin biljett, som app, Västtrafikkort och 

papper, men även skapa förutsättningar för nya potentiella sätt att resa med sin biljett. 

Skapa förutsättningar för bättre service till kunderna och en bättre arbetsmiljö för de som möter kunderna genom 

att alla efter en enkel utbildning ska förstå biljettsystem, zonstruktur och sortiment 
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Bättre möjlighet för de som servar kunderna att förstå zonstruktur och sortiment leder till tydligare information 

och bättre service för kunderna. Idag är upplägget mycket komplicerat samt har en stor mängd undantag, vilket 

innebär att väldigt få som representerar Västtrafik känner sig trygga i sin kunskap i alla situationer. 

Möjliggör tredjepartsförsäljning både som en del av kombinerad mobilitet och som fristående 

försäljning 

Det finns en framtida potential för ökad försäljning i extern försäljning genom att andra parter säljer Västtrafiks 

biljetter samt där kollektivtrafiken är en del av en resekedja i lösningar för kombinerad mobilitet. Därför är det 

viktigt att en ny zonstruktur möjliggör att Västtrafik enkelt kan samarbeta med tredjepartsaktörer inom 

biljettförsäljning. 

Politiska mål 

Stimulera till ökad arbetspendling (inklusive resor över länsgräns) 

En ny zonstruktur bör skapa potential till ökad arbetspendling inom regionens pendlingsnav, mellan 

pendlingsnav samt till och från pendlingsnav utanför regionen. 

Mera ”rättvis” prissättning av korta resor över zongräns 

Korta resor över zongräns har idag en upplevd orättvis prissättning: En resa som är kortare än flertalet resor inom 

en zon, kostar vid passage av en zongräns i många fall betydligt mer än motsvarande resa inom en zon. En ny 

zonstruktur bör minska antalet zonöverskridande resor samt minska den negativa effekten på priset av att passera 

en zongräns. 

Möjlighet att med priserna styra mot en ”rundare region” 

En ny modell bör möjliggöra att längre resor kan premieras framför resor inom en ort för att få en mer 

sammanhållen region. 

Möjlighet till kommunala tillköp (inklusive subventioner) 

Regionens kommuner bör precis som idag ha möjlighet att göra kommunala tillköp som t ex. skolkort, seniorkort 

samt eventuella subventioner av kollektivtrafiken. 

Möjligheten att främja kombinerad mobilitet (och extern försäljning) 

Även för att uppfylla de politiska målen är det viktigt att en ny modell möjliggör samarbeten med 

tredjepartsaktörer kring biljettförsäljning, dels för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, dels för att knyta ihop 

kollektivtrafiken i olika regioner. 
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Konceptbeskrivningar 

Nedan beskrivs de tre koncept för zonstruktur som under arbetet blivit kandidater att utvärdera. I samtliga 

koncept används samma zonstruktur för samtliga biljetter, oavsett om det är enkel-, dygns- eller periodbiljetter, 

samt oavsett om det är för privatkunder, företagskunder eller kommunala tillköp. Bilder som beskriver koncepten 

innehåller förenklade kartor av regionen som inte är helt skalenliga. 

Flexibla zoner 

 

Bild: Flexibla zoner där kunden bestämmer både storlek och position för sin zon genom att ange minst två hållplatser. 

Flexibla zoner, som ibland även kallas personliga zoner, ger kunden möjlighet att välja både placering och storlek 

på en cirkulär zon utan begränsning av t ex. kommungränser. Det leder också till att varje kund får en unik zon. 

Konceptet följer trenden med personalisering av tjänster, och togs fram bland annat för att lösa problematiken 

med korta resor över zongräns. 

Konceptet Flexibla zoner togs ursprungligen fram på Västtrafik som en möjlig lösning för en ny zonstruktur. Detta 

koncept utgår dock från den variant som tagits fram i Skåne, där kunden sätter sin zon genom att välja ett antal 

hållplatser som ska ingå i resan/perioden och där systemet baserat på dessa sätter en lämplig storlek och 

placering av zonen. 

Zonerna erbjuds i tre storlekar: 

- Liten = 20km diameter 

- Mellan = 40km diameter 

- Stor = hela regionen 
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Zonens storlek och placering gäller för biljettens hela giltighetstid vare sig det är en enkel-, dygns- eller 

periodbiljett. Det finns dock möjlighet att temporärt utöka sin zon genom en tilläggsbiljett när kundens befintliga 

zon inte räcker till, t ex. vid en resa utanför det område som kunden har en periodbiljett för. Den lilla zonen täcker 

ett avsevärt mindre område än de allra flesta av dagens kommunzoner, dock innebär den flexibla placeringen att 

majoriteten av kundernas kollektivtrafikresor bör kunna täckas om zonen placeras på ett optimalt sätt. 

Flera varianter av zonstorlekar analyserades och testades med kunder under arbetets gång. Det blev tydligt att 

med fler prissteg kommer man närmare att betala för exakt det man reser, men man ökar samtidigt komplexiteten 

för kunderna. Detta gjorde att upplägget med tre prissteg ansågs mest lämpligt. 

 

Tre zoner 

 

Bild: Tre zoner med Göteborg, Mölndal och Partille som Zon A, Göteborgs övriga kranskommuner som Zon B samt resterande 

del av regionen som Zon C. 

Tre zoner innebär att det i regionen endast finns tre fasta zoner kvar, därmed har fler än 70 zoner blivit tre. Tre 

zoner är det minsta antalet zoner som är möjligt i Västra Götaland med en rimligare prisbild än konceptet En zon. 

Upplägget följer den nordiska trenden med färre och större zoner, och skapar en mer lättförståelig och 

lättöverskådlig zonstruktur. 

Den variant som utvärderats är med tre fristående zoner som utgörs av 

- Göteborg, Mölndal och Partille kommuner som Zon A 

- Göteborgs övriga kranskommuner som Zon B (Öckerö, Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka) 

- Resterande kommuner i regionen som Zon C. 
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Zon A är ett sammanhängande bebyggt område där majoriteten av resandet sker och innefattar all spårvagnstrafik 

och stombusstrafik. Zon B utgör kransen av kommunerna utanför zon A. För att kunna få en prisstruktur där 

priset för resor inom Göteborg skiljer sig för längre resor behöver det finnas ett prissteg till kranskommunerna. 

Resandet för zon B är huvudsakligen in till A-zonen, och i viss mån inom respektive kommun. En mindre del av 

resandet är också ut till C-zonen. Eftersom resandet mellan kommuner inom zon B är litet är det intäktsmässigt 

ingen skillnad att ha en stor zon istället för att låta kommunerna vara egna kommunzoner, den enklaste lösningen 

är då att låta alla kommuner i zon B tillsammans utgöra en zon. Zon C omfattar resten av regionen, och då den 

största delen av resandet sker i och in till Göteborg är det prismässigt möjligt att öka enkelheten och låta hela zon 

C vara en enda zon. I detta koncept används befintliga kommunzoners gränser vilket ger en förenkling för 

kunderna i att använda gränser som används idag. Det är också ett sätt att undvika utmaningen att skapa nya 

gränser specifika för Västtrafik. 

Kunden väljer en eller flera av zonerna för sin biljett, det finns sammanlagt sex varianter; A, B, C, AB, BC och 

ABC. Vilka zoner som behövs för biljetten baseras på vilka zoner som passeras längs resvägen. Till exempel 

kommer en resa mellan Alingsås och Kungälv med tåg via Göteborg kräva en biljett för alla tre zonerna, eftersom 

resan går genom alla tre zoner. 

 

En zon 

 

Bild: En zon där samtliga biljetter gäller för hela regionen under deras respektive giltighetstid. 

En zon innebär att zonerna i regionen helt tas bort. Regionen blir därmed en enda zon där endast gränsen mot 

grannlänen kvarstår. Förenklat kan sägas att samtliga biljetter, oavsett om det är enkel-, dygns- eller 

periodbiljetter fungerar som dagens Regionen Runt-biljetter för respektive giltighetstid. 

Det är viktigt att skilja detta koncept från andra varianter som varit föremål för diskussioner tidigare där t ex. 

förslaget var att kunden betalar ett fast pris varje gång denne steg på ett nytt fordon. 
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Analys 

Nuläge 

 

Bild: Förenklad bild av Nuläget där zonstrukturen baseras på kommunzoner, biljetter som gäller i flera kommuner samt ett 

antal tätortszoner. 

Utgångspunkten för detta arbete är dagens pris- och sortimentsstruktur i Västra Götaland. Nedan följer en 

kortfattad beskrivning av denna, med fokus på de områden som berörs mest av de föreslagna förändringarna. För 

en mer heltäckande beskrivning se [2]. 

Zonstrukturen för periodbiljetter utgörs dels av zoner baserade på kommungränserna, och dels på ett antal zoner 

där flera kommuner slagits samman. Vissa kommuner är delade i flera delar där olika delar tillhör olika biljetter. 

Biljettpriset för kommunzoner är med en del undantag densamma för alla kommuner. För enkelbiljetter används 

också kommunzoner, priset baseras på en matris av zoner som ger vilket pris som gäller för resor mellan två 

zoner. För kontoladdning finns också en kilometerbaserad prissättning som systemet automatiskt väljer om den 

ger ett lägre pris än zonmatrisen. 

Sortimentet består av periodbiljetter (30, 90 och 365 dagar), dygnsbiljetter (1 och 3 dygn) och enkelbiljetter 

(antingen genom förköpt kontoladdning eller direkt via appen Västtrafik To Go, ombord eller i butik). Alla 

giltighetstider finns inte tillgängliga för alla kommuner. 

Vissa kommuner gör tillköp av skolkort och seniorkort åt sina invånare. Priset för skolkort följer i de flesta fall den 

publika prislistan. Närmare 40 av regionens kommuner erbjuder idag seniorkort som ger gratis resande för 

kunder över en viss ålder antingen hela dygnet eller under lågtrafik. 

Två kommuner bekostar också lokala subventioner: Göteborgs stad subventionerar priset för periodbiljett 

Göteborgs kommun med 135 kronor per biljett (30-dagars) vilket 2016 motsvarade 168 Mnkr. Borås stad bekostar 
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en subvention som innebär att priset för hela kommunen är detsamma som tätortspriset skulle ha varit. Denna 

subvention motsvarar ca 2,5 Mnkr per år. Dessa subventioner innebär ur ett perspektiv ett positivt tillskott som 

gör det möjligt att hålla lägre priser för resenärerna. Ur ett annat perspektiv skapar subventionerna ett problem i 

prisstrukturen: Skulle subventionen tas bort kommer det leda till stora prishöjningar i Göteborg, vilket direkt 

skulle påverka priset för områden nära Göteborg, som idag är anpassade efter priset med Göteborgs subvention, 

och indirekt påverka alla priser i regionen då alla priser kommer att behöva höjas för att kompensera det 

minskade resandet i Göteborg. 

Dagens biljetter och priser är till stor del ett arv från när kollektivtrafiken i regionen sköttes av flera olika 

länstrafikbolag. Genom åren har ett omfattande arbete för att förenkla sortimentet genomförts och t ex. båttillägg 

och nattillägg har tagits bort, en viss harmonisering av åldersgränserna har gjorts. Den senaste förändringen var 

att harmonisera priset för enkelbiljetter i Västtrafik To Go och för kontoladdningen. 

Ändå kvarstår ett lapptäcke av undantag med t ex. olika sortiment för olika geografiska områden, olika sortiment 

beroende på hur biljetten köps, olika bytestider för olika biljetter osv. Det är svåröverskådligt på gränsen till 

oöverskådligt, och i intervjuer med partnerpersonal blir det tydligt att det krävs stor ansträngning och mycket tid 

för dem att sätta sig in i Västtrafiks erbjudande till kunderna. Dagens situation är långt från målbilden om ett 

lättöverskådligt sortiment där kunden snabbt förstår vilken biljett som passar bäst. 

Benchmark 

En benchmark är genomförd i form av intervjuer med ett antal andra trafikhuvudmän i Norden. Sju andra 

huvudmän som har genomfört liknande förändringar intervjuades, liksom de tre av Västtrafiks grannlän som 

ännu inte genomfört förändringar, men som kommer att påverkas av förändringar på Västtrafik. 

Inriktningen i de förändringar som genomförts är entydig: många zoner slås samman till färre, i vissa fall till bara 

en enda zon. Drivkraften är ökad enkelhet, både för kund och för de som arbetar med biljettsystemet. Gemensamt 

är också den viktiga framgångsfaktorn mod, och att alla intressenter samlas kring förändringen. Till sist är en 

genomgående kommentar att även förändringar som upplevs som stora när de genomförs ganska snabbt blir 

vardag efter genomförandet. 

Nedan ges en kort översikt över vilka intervjuer som har genomförts och en del av resultaten. Se [3] för fördjupad 

information om resultatet. 
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Digitalisering - förändringar i köp och beteende 

Zonstrukturen påverkar både direkt och indirekt hur Västtrafiks kunder köper och reser med sina biljetter. Därför 

är det viktigt att identifiera hur kundernas förhållningssätt till köp och resande förändras och utvecklas nu och 

framåt, och i synnerhet mot bakgrund av den ökade digitaliseringen i samhället. 

Både bland branschkollegor och i omvärlden i stort pågår en förflyttning mot mer gränslösa erbjudanden. Många 

trafikhuvudmän väljer zonstrukturer med större zoner än tidigare (se resultat från Benchmark ovan). Större zoner 

ger större frihet i resandet och minskade utmaningar i kundupplevelsen. Risk för utmaningar finns t ex. när det är 

många biljetter att välja mellan, när kunden inte vet var biljetten gäller, när kunden måste göra något annorlunda 

i samband med en resa man normalt inte gör eller om det krävs komplicerad interaktion med en kortläsare eller 

person för att kunna göra sin resa. 

Teleoperatörer, Spotify, Netflix m.fl. har på senare år valt att paketera tydliga helhetserbjudanden utan gränser 

snarare än att prissätta så noggrant som möjligt. Precis som det är rimligt att i kollektivtrafiken betala för hur 

långt man reser, är det rimligt att teleoperatörer tar betalt för samtalsminuter och skickade SMS, det är rimligt för 

Spotify att ta betalt per lyssnad låt eller timme och det är rimligt för Netflix att ta betalt per avsnitt som tidigare 

Pay-per-view-konkurrenter. Istället erbjuder dessa tjänsteleverantörer obegränsade abonnemang där kunderna 

kan nyttja så mycket de behöver, med så få och små utmaningar som möjligt då samma erbjudande gäller för alla 

användningsfall. 

Denna typ av prissättning maximerar enkelheten för kunden och skapar kraftfulla och heltäckande erbjudanden 

med ökad frihet för en kraftig tillväxt i en konkurrensutsatt situation. Västtrafiks viktigaste mål är att öka antalet 

kunder som reser kollektivt, vilket leder till fokus på minskade utmaningar för kunder och ett erbjudande som ger 

en upplevelse av att resa utan begränsningar. 

Trafikhuvudman Genomförd förändring Mottagande Viktigaste medskick 

Ruter, Oslo 77 zoner blev 8 inkl lite 

prisförändringar; Nytt resekort 

infördes. Uttalat få övriga 

förändringar. 

Försiktigt positivt utom i västra 

välbärgade Oslo. Viss rese- och 

intäktsökning. 

Visa mod. Lyssna på kunderna, 

förbered processbaserat. Icke-

handling dödar. 

Movia, Köpenhamn Nya zoner, nya priser och 

uppdatering av produkter. 

I huvudsak positivt mottagande. 

Politiken stod upp tydligt. DSB blev 

nöjda. Visst missnöje bland dom 

som fick det dyrare. Osäker på 

resor/intäkter. 

Tydlighet. Håll starkt i principerna. 

Kommunikation. Transparens. 

Jönköpings 

Länstrafik 

80-talet zoner blev 8 inklusive nya 

priser. Billigt ungdomskort 

lanserades samtidigt. 

Neutralt till lite positiva efter kort 

inledande ”storm”. Dom som reser 

kort (dyrare) blev missnöjda. 

Ta er tid att försöka tänka på allt, 

Resplus och resor till grannlänen t 

ex. 

Skånetrafiken 202 zoner blev 3 nivåer med 

personliga inslag. Rensat och 

bland mängder av produkter 

erbjudanden och rabatter. 

Ingen big bang. Över lag ganska 

positivt mottagande i alla läger. Bra 

försäljningsstart i appen; osäkerhet 

om resandet. 

Få ihop teamet. Lär av andra som 

gör ett bra jobb. Lyssna på 

kunderna. Krångla inte till det. 

Prioritera! 

SL, Stockholm Enhetstaxa infördes även för 

enkelbiljett och reskassa (fanns 

sedan tidigare för periodkort). 

Överraskande bra mottagande i 

media. Relativt lite reaktioner. 

Politikerna stod upp och få 

kundklagomål. 

Politiska processen är nyckeln! 

Tidigt och djupt samarbete. 

UL, Uppsala Många småzoner har blivit 3 (4) för 

enkelresor. Enhetstaxa för 

periodbiljetter och prisjusteringar. 

Totalt sett positivt. Negativt från 

Uppsalabor (inklusive Uppsala-

media). Politikerna stod upp. Bra 

utveckling på resandet, inte 

tillräckligt bra för intäkterna. 

Lita på kompetensen. Våga titta 

framåt. Glöm inte politiken. 

Sörmland Nytt biljettsystem och nya färre 

zoner. 

Togs emot bra: enklare, 

modernare, lägre pris för de flesta. 

Hittills har resandet gått upp och 

intäkterna ned. 

Var inte rädda. Våga tänka nytt. 

Enkelhet för kunden. 

Hallandstrafiken Inte genomfört förändringar men 

planering pågår. 

- - 

Örebro Inte genomfört förändringar. - - 
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Dagens kunder har mindre och mindre friktion och utmaningar i de digitala tjänster de utnyttjar. När 

kollektivtrafiken digitaliseras behöver därför fokus på låg friktion för kunderna vara betydligt större än vad det 

varit tidigare i kollektivtrafiken. 

Västtrafik har egen erfarenhet av hur kundens utmaningar påverkar nyttjandet av en digital tjänst. När Västtrafik 

på grund av nya affärsmodeller hos teleoperatörerna tvingades införa registrering för SMS-tjänsten den 1 februari 

2013 tappades ungefär hälften av försäljningen via SMS i princip över en natt, från ca 20 mnkr/mån till ca 

10mnkr/mån. Försäljningen via SMS återhämtade sig aldrig och tjänstens avvecklades i januari 2017. Den enda 

utmaning som infördes var tvånget att registrera ett konto varefter tjänsten kunde användas som tidigare, men 

även denna till synes lilla försämring gav en drastisk förändring av användandet. 

Västtrafik har en uttalad strategi om att bygga en närmare relation med kunderna genom att öka andelen biljetter 

som säljs direkt till kund, framförallt genom att öka den digitala försäljningen. Dels för att kunna skapa så 

relevanta erbjudanden som möjligt för varje kund, dels för att en lojalitetseffekt med mer försäljning och resande 

varit tydlig för de tjänster där kunden har haft en direkt relation med Västtrafik. Denna överflyttning har redan 

påbörjats (nästan 30 % av privatkundsförsäljningen görs i Västtrafik To Go redan nu, 17 månader efter lansering) 

och bedömningen är att det kommer att accelerera under de kommande åren. När en ny zonstruktur lanseras 

bedöms majoriteten av resenärerna att köpa sina biljetter i en app, och även använda biljetten i appen för att resa. 

Samtidigt har undersökningar visat att det finns en grupp på mellan 5-20 % av resenärerna som inte i en närtid 

kommer att börja resa med app. Dessa kunder kommer under en lång tid att fortsätta resa med smarta kort eller 

andra icke-digitala biljetter. Alla koncept behöver ta hänsyn till båda dessa kundgrupper. 

Kund 

Den grundläggande drivkraften att förändra zonstrukturen är att skapa ett bättre kundmöte. Kundens syn på och 

acceptans av de olika koncepten är därför central. Samtidigt är det svårt att på ett tydligt sätt beskriva 

konsekvenserna för kunden av en ny zonstruktur bortanför en zonkarta med priser, se bild nedan med en analogi 

kring isberget ovanför ytan. 

 

 

 

För att på ett fördjupat sätt förstå kundernas syn på koncepten har en analys genomförts enligt 

tjänstedesignsmetodik. Tjänstedesign är en metod för att involvera kunden i utvecklingen av tjänster eller 

produkter så att kundinsikterna finns med redan från början. Involveringen görs genom djupintervjuer där 

66



Beslutsunderlag  2017-09-15 

 
 
 
 
 19 (36) 

respondenten ges stor frihet att utveckla de aspekter som är viktiga för denne för att på så sätt nå de djupare 

drivkrafterna, som ofta är känslo- eller värderingsstyrda. 

Ett 70-tal intervjuer genomfördes med kunder och anställda hos Västtrafiks partners. Intervjuerna var spridda 

över hela regionen och deltagarna utgjorde ett urval av olika kunder som reste inom olika områden och som reste 

olika ofta. Denna undersökning var ovanligt stor med tjänstedesignsmått mätt, något som bekräftades av de 

entydiga resultaten som också gällde oberoende plats och resefrekvens. 

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av resultatet, för fördjupad information se [4]. 

Arbetet har gett åtta generella huvudinsikter: 

- Priser och zonstruktur är en komponent av flera när kunden väljer att resa kollektivt. Flera av de som 

svarade hade helt andra frågor som de tyckte var viktigare, t.ex. turtäthet, placering av hållplatser och 

problem med inställd trafik. 

- Det finns en acceptans för den nuvarande zonstrukturen och nuvarande biljettsystem. Kunderna har lärt 

sig att göra sin resa med Västtrafik, trots att det är svårt att förstå och lätt att göra fel. 

- En förändring måste leda till en förbättring. Varje förändring är en utmaning för både kunder och personal 

och det är viktigt att de upplever att förändringen är ”värd besväret”. 

- Få av resenärerna upplever orättvisor i nuvarande zonstruktur. Oftast handlar det då om att korta resor 

som råkar passera en zongräns blir orimligt dyra. Samtidigt framstår begreppet rättvisa som något relativt 

som innebär helt olika saker för olika kunder. 

- Kunden bedömer alltid en förändring utifrån hur den påverkar kunden själv, t.ex. priset som kunden får 

betala. Priset för den egna resan blir en tung faktor för upplevelsen av de olika koncepten. 

- En förändring leder till en försämring för vissa. Kunderna har förståelse för att varje förändring av 

zonstrukturen har vinnare och förlorare. Det kommer att vara viktigt att förklara och motivera besluten, 

särskilt riktat till de som får det sämre. 

- Förklara det större syftet med förändringen. Västtrafik kommer att behöva förklara förändringen som en 

del av helheten för att förbättra kollektivtrafikresandet i hela regionen. 

- Kunder har olika logik för prissättning. Flera prisfaktorer upplevs som logiska, men olika personer viktar 

dessa prisfaktorer olika. 

Ett antal insikter har också framkommit för respektive koncept. De viktigaste insikterna för Flexibla zoner är: 

- Spontant upplevs det som positivt att sätta sin egen zon. Beteendet och reglerna blir desamma för hela 

regionen. 

- Vissa känner sig begränsade i sitt resande.  Många kunder inser att de kommer att optimera sin kostnad, 

köpa så liten zon som möjligt och placera den för sina vanligaste resor. Konsekvensen av detta blir en 

känsla av instängdhet och begränsning, där kollektivtrafikresandet hämmas. Många reagerar också på att 

den zongräns som sätts kan dela en stad mitt itu, så att kunden bara har rätt att resa i delar av den staden. 

- Det upplevda värdet av zonens storlek och form varierar mellan stad och landsbygd. En cirkel med en viss 

diameter i t.ex. Lidköping kostar lika mycket som en cirkel med samma diameter i Göteborg, trots att 

trafikutbudet är mycket större i Göteborg. Utanför städerna sågs inte cirkeln heller som en lämplig form, 

då trafiken nästan uteslutande utgörs av stråk mellan två punkter snarare än ett område med trafik. 

Kunderna förväntar sig också en sänkning av priset när de får sätta sin zon själva. 

- Modellen är komplicerad och svår att förstå. Även om modellen initialt känns intressant så vände 

upplevelsen när kunderna funderade över hur den skulle fungera i vardagen. Några exempel är svårigheter 

med att veta var de personliga zongränserna går, svårt vid spontanresor och svårt att göra rätt val av biljett 

och zon. Komplikationerna med modellen lyftes ännu tydligare fram av partnerpersonalen som 

intervjuades. 

- Den kräver ett väl utvecklat intuitivt stöd för att lyckas. I första hand behövs ett teknikstöd, t.ex. i en app, 

men även analoga lösningar behövs för kunder som inte använder smartphone. I intervjuerna kom idén att 
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få en utskriven karta med zonen inritad. En sådan karta skulle dock snabbt bli ohanterlig då den behöver 

vara detaljerad nog att visa alla hållplatser i zonen och samtidigt vara överskådlig nog att visa kundens 

hela zon. Även Västtrafiks personal kommer att behöva ett avancerat teknikstöd för att kunna läsa av varje 

kunds zon och svara på den kundens frågor. 

De viktigaste insikterna för Tre zoner är: 

- Upplevs som enkelt och tydligt. Konceptet känns rimligt, tydligt och bekant från kollektivtrafik på andra 

platser. Det faktum att det är lätt att överblicka på en kartbild är också positivt. 

- Upplevs av många som nästan ingen förändring alls. Många upplever inga skillnader för resandemönster 

eller användning av kollektivtrafiken. Upplevelsen av en liten förändring leder också till ett ökat behov av 

att Västtrafik motiverar förändringen. 

- Utmaningar med zongränser kvarstår. De som bor precis vid gränsen mellan två zoner kommer att betala 

mer för korta resor. De som bor i zon B ser litet värde av den zonen, då de flesta av deras resor görs till 

Göteborg. 

- De som reser lokalt ser inte att mervärdet motiverar prisökningen. Många som idag reser lokalt inom en 

ort kommer att få tillgång till ett större reseområde även om de köper den minsta biljetten som utgörs av 

en av de tre zonerna. Samtidigt ser dessa kunder inte att de kommer att utnyttja den större zonen, och ser 

inte att en prishöjning motiveras av detta. 

- Ingen större förändring för långpendlarna. Många som idag reser på Regionen runt kommer att resa på 

motsvarande (ABC-zon) i konceptet Tre zoner. För den stora mängden långpendlare som reser in till 

Göteborg gör den stora C-zonen ingen skillnad. 

De viktigaste insikterna för En zon är: 

- Upplevs som en enorm förändring, med både starka positiva och negativa reaktioner. De positiva ser 

enkelheten och även en rättvisa att det är lika för alla i hela regionen. De negativa ser det som orimligt att 

korta lokala resor har samma pris som långa resor över hela regionen. 

- Upplevs som en stor förenkling för alla. Kunderna är eniga om att detta skapar enkelhet för alla 

kundgrupper. 

- Uppmuntrar till fler långa kollektivtrafikresor i regionen. Modellen ökar incitamenten att göra fler längre 

resor kollektivt. Det finns ett tydligt ökat värde ute i regionen av att billigare kunna resa in till Göteborg. 

Det motsatta värdet, att billigare kunna resa från Göteborg ut i regionen billigt upplevs av de som bor i 

Göteborg som mycket lägre. 

- Kan hämma korta kollektivresor. Modellen upplevs som dyr och orättvis av många av de som bara reser 

lokalt. 

- Många vill inte betala för det man inte använder. Vissa kunder ser inget värde att betala för att resa i hela 

regionen när man inte utnyttjar detta.  Vidare ses En zon inte som flexibelt ur perspektivet att modellen 

inte går att anpassa för olika kundbehov utan är ”one size fits all”. 

Partners 

Västtrafik har under de senaste åren arbetat med Det goda kundmötet, där den allra viktigaste kuggen är de som 

dagligen möter kunden: Personalen som arbetar på Västtrafiks partnerföretag. Alla större förändringar som 

påverkar kunden kommer också att påverka Västtrafiks partners. Hanteras förändringen väl blir personalen hos 

partnerföretagen ambassadörer för förändringen hos kunderna. Partnerföretagens mottagande av förändringar är 

mycket viktigt för att säkerställa ett bra mottagande av kunderna. 

Utifrån detta utgjorde intervjuer med partners 12 av de 70-tal genomförda intervjuerna i tjänstedesignsarbetet. 

Vidare har workshops hållits med både ledningarna för samtliga partnerföretag och med partnergruppen som är 

en större referensgrupp av personer anställda hos partnerföretagen. 
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Resultaten har på flera sätt speglat resultaten från kundinteraktionerna, men med viss fördjupning. Insikterna har 

ofta handlat om vikten av att personal som möter kunderna enkelt ska kunna förklara vilken biljett kunden 

behöver och var och hur länge man får resa med biljetten. 

Genomförande i biljettsystem 

Nedanstående bild beskriver hur biljettköpet byggs upp. Grunden är zonstrukturen, dvs. hur regionen delas in 

geografiskt. Därefter finns en prismodell, som beskriver hur priset för en resa räknas fram.  Ovanpå prismodellen 

läggs ett sortiment som utgörs av utbudet av biljetter och deras priser. Kunden möts av ett gränssnitt (som kan 

vara personligt eller digitalt) genom vilket kunden väljer, köper och reser med sin biljett. 

I dagens system är zonstrukturen i botten mycket komplicerad vilket ger en komplex prissättning och minskad 

flexibilitet. Det blir också svårare både att skapa ett attraktivt sortiment och att införa ett enkelt sätt för kunden 

att köpa och resa med sin biljett. 

Målet är att vända pyramiden så att zonstrukturen blir kraftigt förenklad, med få ovanliggande prisfaktorer. Detta 

ger större möjligheter till ett kundanpassat sortiment och ett enkelt gränssnitt för kunden att köpa och resa med 

sin biljett. 

 

Västtrafik har idag två dominerande biljettsystem, som tillsammans står för mer än 95 % av all försäljning: 

- Biljettsystemet som baseras på den digitala försäljningsplattformen DFP och Västtrafik To Go 

- Biljettsystemet som baseras på Västtrafikkort. 

Det pågår en överflyttning av kunder från biljettsystemet baserat på Västtrafikkort till Västtrafik To Go och idag 

sker nästan 30% av Västtrafiks biljettförsäljning till privatkund i Västtrafik To Go. 

Tabellen nedan sammanfattar påverkan för att genomföra de olika koncepten i respektive system: 

69



Beslutsunderlag  2017-09-15 

 
 
 
 
 22 (36) 

Tabellen tydliggör att modellerna Tre zoner och En zon är relativt enkla att införa i båda biljettsystem. Dels är de 

ganska lika dagens modell, fast enklare, dels är de statiska och sortimentet utgörs fortfarande av en enkel lista 

med möjliga val. 

För Flexibla zoner är utmaningarna större. Vad gäller Västtrafik To Go behöver stora delar av användargränssnitt 

och system för att hantera priser göras om. Vad gäller biljettsystemet för Västtrafikkort kommer Flexibla zoner att 

kräva ett omfattande projekt får att ta fram ett helt nytt gränssnitt i kortläsarna tas fram, och även för att införa 

stora förändringar i program för prisberäkning mm. Erfarenheten av den typen av förändringar är att de är 

mycket kostsamma och tidsödande. 

Västtrafik har även i tidigare analyser konstaterat att ett införande av Flexibla zoner i biljettsystemet för 

Västtrafikkort blir alltför kostsamt och riskabelt för att vara motiverat att genomföra. Dessutom finns det ingen 

lösning för hur detta kan realiseras till en bra och kundvänlig lösning för smarta kort med kortläsare ombord. Ett 

flertal workshops har hållits med experter på interaktionsdesign utan att se en lösning som blir kundvänlig, bland 

annat eftersom det skulle krävas teknikstöd för att välja zon och se var zonen man har gäller. 

Priser och intäkter 

Viktiga delar i de olika konceptförslagen är prissättning och en bedömning av hur förändringarna påverkar 

intäkterna. Varje ändring i strukturen medför att olika kundgrupper kommer att få prisförändringar, vilket också 

kommer att påverka försäljningen. 

För att analysera priser och intäkter har en modell som utgår från dagens försäljningsfördelning tagits fram. 

Utgångspunkten har varit hur stor försäljningen är för olika biljetter. Utifrån denna fördelning har en 

uppskattning gjorts av vilka nya biljetter kunderna kommer att flytta till i en ny zonstruktur (t.ex. antas de kunder 

som idag köper ”Göteborg kommun” köpa biljett i A-zonen i konceptet Tre zoner). Sedan har skillnaden i pris och 

hur priselasticiteten påverkar försäljningen analyserats (priselasticiteten är ett mått på hur mycket ökade priser 

leder till minskad försäljning, och hur mycket sänkta priser leder till ökad försäljning). Den beräknade 

försäljningen har gett en beräknad total intäkt som sedan jämförts med dagens intäktsnivå. Målet var att dessa två 

intäkter skulle hamna på samma nivå. 

Modellen innehåller en del osäkerheter, t.ex. exakt vilka biljetter kunderna kommer att gå över till och exakt hur 

mycket verklighetens reaktion på förändrade priser skiljer sig från den modellerade priselasticiteten. 

En zon ger störst osäkerhet i priselasticiteten då det blir stora prisförändringar och det är svårt att förutse hur 

dessa förändringar påverkar resandet. 

Flexibla zoner innebär en viss osäkerhet kring vilka biljetter kunderna kommer att gå över till och därmed också 

en osäkerhet kring intäkten. Prisförändringarna leder också till en osäkerhet i påverkan på resandet. 

Tre zoner är relativt likt dagens zonstruktur och vilka biljetter kunderna kommer att gå över till är enklare att anta 

än i de båda andra modellerna. Det finns en viss osäkerhet i effekterna av priselasticiteten även i detta koncept, 

men då prisförändringarna blir mindre och förutsägbara så förväntas effekterna bli mindre än i de andra 

koncepten. 

En viktig slutsats av detta arbete är att varje modell kan prissättas på olika sätt. Den slutgiltiga prissättningen vid 

ett genomförande kommer att behöva ett omfattande arbete som styrs av förutsättningarna just vid det tillfället 

samt vilka målsättningar som ska uppnås med prissättningen. 

 

 

 

 Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Västtrafik To Go Stor påverkan Liten påverkan Liten påverkan 

Biljettsystem för 

Västtrafikkort 

Mycket stor påverkan /  

svårt att genomföra 

Liten påverkan Liten påverkan 
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Subventioner och tillköp 

I dagens biljettsystem finns ett antal produkter och lösningar där enskilda kommuner gör tillköp eller 

subventionerar vissa biljetter. En analys har gjorts hur de olika koncepten påverkar subventioner och tillköp. 

När det gäller tillköp är kommunernas tillköp, t.ex. av seniorkort eller skolkort knutna till den specifika kommun 

som avses. Om zonstrukturen förändras och kommunzonerna försvinner (vilket gäller i alla tre koncepten) 

kommer tillköpen att på olika sätt ge kunderna tillgång till biljetter som har ett annat giltighetsområde än 

kommungränsen. 

Se nedanstående tabell som beskriver hur olika typer av tillköp påverkas av de olika koncepten: 

Generellt sett behöver kommunerna acceptera att invånarna får tillgång till ett större geografiskt område för 

skolkort och seniorkort än idag, och Västtrafik behöver ange hur detta större geografiska område påverkar 

kostnaden för kommunerna utifrån principen om att kostnaden för tillköp ska motsvara nettokostnaden. Med 

acceptans för dessa förändringar är tillköpen hanterbara i en ny zonstruktur. För Flexibla zoner blir det dock mer 

komplicerat när zonen ska sättas för varje individuellt skolkort och seniorkort och zonomfattningen ska 

kommuniceras till kunden. 

Subventioner, där en viss kommun subventionerar resandet för sina kommuninnevånare försvåras i alla tre 

koncepten, då det inte finns några biljetter som gäller för en specifik kommun. 

Tätortspriser 

I nuvarande prisstruktur finns 19 tätortszoner, dvs. stadszoner som är mindre än respektive kommun där en resa 

inom denna zon har ett lägre pris än motsvarande kommunzon. De 19 tätortszonerna utgörs av stadskärnan i 19 

större kommuner i regionen (dock inte Göteborg som inte har någon tätortszon). 

Alla koncept innebär färre antal zoner, där den minsta zonen generellt sett är större än en enskild kommun. Detta 

leder till höjda priser för resor inom tätorterna. I alla koncept behöver därför detta resande beaktas. 

 Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Tillköp skolkort - Kan köpas enligt ordinarie 

biljetter (20 km, 40 km eller 

hela regionen), beslutas av 

respektive kommun. 

- Intäkter och kostnader kan 

hållas på liknande nivå som 

idag. 

- Giltighet kommer inte att följa 

kommungränser. 

- Hur zonen placeras och av 

vem behöver beslutas. 

Teknikstöd för att hantera 

placering av zonen behöver 

också tas fram. 

- Kan köpas enligt ordinarie 

zoner (A, B, C eller i 

kombination), beslutas av 

respektive kommun.  

- Intäkter och kostnader kan 

hållas på liknande nivå som 

idag. 

- Giltighet kommer att omfatta 

ett större område än 

kommungränsen, vilket 

behöver accepteras av 

kommunerna. 

- Kan bara köpas för en zon. 

- Intäkter och kostnaden kan 

hållas på liknande nivå som 

idag. 

- Giltighet kommer att omfatta 

hela regionen, vilket behöver 

accepteras av kommunerna. 

Tillköp seniorkort - Kan köpas enligt ordinarie 

biljetter (20 km, 40 km eller 

hela regionen), beslutas av 

respektive kommun. 

- Intäkter och kostnader kan 

hållas på liknande nivå som 

idag. 

- Giltighet kommer inte att följa 

kommungränser. 

- Hur zonen placeras ut och av 

vem behöver beslutas. En 

möjlig lösning är att 

mittpunkten ska finnas inom 

kommunen. Teknikstöd för att 

hantera placering av zonen 

behöver också tas fram. 

- Kan köpas enligt ordinarie 

zoner (A, B eller C), beslutas 

av respektive kommun. 

- Intäkter och kostnader kan 

hållas på liknande nivå som 

idag. 

- Giltighet kommer att omfatta 

ett större område än 

kommungränsen. 

- Olika kommuner inom 

samma zon har fortfarande 

möjlighet att avgöra om 

seniorerna ska få resa gratis 

hela dygnet eller endast i 

lågtrafik. 

- Kan bara köpas för en zon. 

- Kostnaden för kommunerna 

kommer att öka till följd av ett 

större intäktsbortfall när 

seniorkorten gäller i hela 

regionen. 

- Giltighet kommer att omfatta 

hela regionen, vilket behöver 

accepteras av kommunerna. 

- Olika kommuner inom 

samma zon har fortfarande 

möjlighet att avgöra om 

seniorerna ska få resa gratis 

hela dygnet eller endast i 

lågtrafik. 
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Analysen visar att tätortsbiljetterna stod för 6,5 % av periodbiljettsintäkterna 2016. Av tätorterna står de fyra 

största (Borås, Skövde, ToV och Uddevalla) för 94 % av intäkterna. Fokus när det gäller att hitta lösningar för 

tätortspriserna har därför varit på dessa fyra områden då de övriga befintliga 15 tätortsbiljetterna står för mindre 

än 0,4 % av Västtrafiks periodbiljettförsäljning. 

En möjlig lösning för Flexibla zoner är att skapa en specifik tätortsbiljett, som gäller i de fyra områden som nämns 

ovan. Detta skapar en ökad otydlighet eftersom de flexibla zonerna blandas med en biljett med fast zon, men 

skulle troligen vara en möjlig väg. 

För Tre zoner är det också möjligt att införa en specifik tätortsbiljett som gäller i Borås, Skövde, ToV och 

Uddevalla. För att förenkla är det en periodbiljett som gäller i alla fyra områden. 

Konceptet En zon innebär en prissättning helt utan hänsyn till geografi, vilket gör att undantagslösningar som 

tätortsprodukter helt skulle ta bort den stora förenkling som En zon innebär och inte kan införas för detta 

koncept. Vidare finns det i konceptet En zon andra fördelar för resande i tätorterna i form av ett betydligt större 

giltighetsområde för sin biljett. 

Utbildning och kommunikation 

När en ny zonstruktur lanseras kommer utbildning av partnerpersonal och information till kunderna att bli två 

nyckelaktiviteter för att säkerställa ett positivt mottagande. 

Att Västtrafiks partnerpersonal är väl förberedda och känner sig komfortabla med förändringen är nödvändigt för 

att de ska kunna skapa trygghet hos kunderna när förändringen genomförs. Att förbereda all partnerpersonal 

genom utbildning är dock både kostsamt och tidskrävande (Västtrafiks partners har ca 9000 anställda personer). 

Det är därför viktigt att förändringen är enkel att förstå så att även utbildningen blir enkel att genomföra. 

Utbildningsinsatserna för de olika koncepten sammanfattas i nedanstående tabell: 

Kommunikation till kund för de olika koncepten sammanfattas i nedanstående tabell: 

 

 

 Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Omfattning av 

utbildning 

Utbildning i små grupper Utbildning i större grupper Utbildning i stora grupper 

Svårighetsgrad 

utbildning 

Kommer att gå att lära ut till 

partneranställda 

Kommer att vara svårt att lära 

kunderna 

Enkelt att utbilda partneranställda, 

enkelt att utbilda kunderna 

Enkelt att utbilda partneranställda, 

enkelt att utbilda kunderna 

 Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Enkelt/Svårt att 

kommunicera 

Genomgripande förändring, kräver 

att kunderna lär sig något helt nytt. 

Konceptet är svårt att förstå och 

kommer att vara svårt att 

kommunicera. 

Enkelt att kommunicera, 

utmaningen blir att kommunicera 

prishöjningar (i Göteborg). 

Enkelt att kommunicera konceptet, 

utmaningen blir att förklara värdet 

för de som får stora prishöjningar. 

Omfattning 

kommunikation vid 

lansering 

Alla kunder behöver lära om → 

stort behov av omfattande och 

personlig kommunikation. 

Kräver ganska lite kommunikation 

vid lansering. 

Kräver ganska lite kommunikation 

vid lansering. 

Omfattning 

kommunikation efter 

lansering 

Kommer att kräva fortsatt personlig 

kommunikation. 

Inget stort behov. Inget stort behov. 

Kommunikativa 

utmaningar 

Svårt att få tillräckligt med intresse 

hos kunderna att utbildas på ett 

helt nytt koncept. 

Prishöjning i Göteborg, där behövs 

en tydlig argumentation och politisk 

enighet. 

Stora förändringar i pris leder till 

stora förbättringar för vissa och 

försämringar för andra, viktigt att 

vara beredd på vilka grupper som 

drabbas. 
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Kombinerad mobilitet 

Kombinerad mobilitet är ett samlingsbegrepp för tjänster som ger kunden möjlighet att resa fritt utan att behöva 

äga en bil. Kollektivtrafiken utgör oftast grunden i tjänsten och kompletteras med andra trafikslag t.ex. bilpool, 

taxi, hyrcykel etc. Tjänster för kombinerad mobilitet är under utveckling (t.ex. via Samtrafiken) vilket ses som en 

viktig komponent för att öka det hållbara resandet samt att minska bilresandet. Kombinerad mobilitet antas oftast 

ha en särskild tjänsteleverantör som samverkar med leverantörer t.ex. taxibolag och kollektivtrafikhuvudmän för 

att sätta samman en tjänst som tjänsteleverantören säljer till kunderna. 

Vid en förändring av zonstruktur är det viktigt att beakta den eventuella påverkan olika modeller har på 

möjligheterna att genomföra kombinerad mobilitet. 

I arbetet har det framkommit några generella insikter om kombinerad mobilitet som påverkar zonstruktur och 

sortiment: 

- Kombinerad mobilitet är en storstadsprodukt, helt enkelt för att det bara är i storstadsområden det finns 

tillräckligt tät kollektivtrafik som kan utgöra grunden för en tjänst. Utanför storstäderna kommer det 

åtminstone initialt inte att finnas affärsmässigt underlag att driva den här typen av tjänst. 

- Initialt bör fokus vara på enkelbiljetter och dygnsbiljetter för kollektivtrafiken inom kombinerad mobilitet. 

Enkelbiljetter för att det är enkel startpunkt för en tjänst och dygnsbiljetter för att de är attraktiva att 

kunna erbjuda som en komponent i en abonnemangstjänst. 

- Sortimentet behöver vara enkelt för att underlätta en affärsmodell där kollektivtrafiken kombineras med 

andra produkter. 

- Affärsmodellen för kombinerad mobilitet kommer inte att vara ett pris per rest kilometer. Den viktigaste 

konkurrenten är bilen vars kostnadsbild är mer komplex. Bilen har en stor fast kostnad som innebär en 

ganska låg upplevd kostnad för att använda bilen, dvs. långt ifrån ett pris per kilometer. 

Följande analys gjordes av de tre koncepten för zonstruktur: 

- Flexibla zoner skapar extra komplexitet för en tjänsteleverantör. Dels behöver tjänsteleverantören 

bestämma placering och storlek på cirkeln och dels behöver den kunna kommunicera giltighetsområdet för 

biljetten till kunden. Samtidigt ska kombinerad mobilitet vara en tjänst som konkurrerar med bilens frihet, 

vilket innebär att alla begränsningar i tid och geografi blir hämmande för attraktiviteten. 

- För Tre zoner liksom för Flexibla zoner finns en gräns att ta hänsyn till, alternativt behöver kunden välja 

område för sin kombinerade biljett. Detta komplicerar lösningen och gör kombinerad mobilitet mindre 

attraktivt. Samtidigt blir Tre zoner enklare än Flexibla zoner för en tjänsteleverantör att bygga tjänster på. 

- En zon är den perfekta zonstrukturen för kombinerad mobilitet, där alla biljetter saknar en geografisk 

begränsning (inom Västra Götaland). Det förenklar för att skapa en tjänst för kombinerad mobilitet. 

Samtidigt stämmer modellen också bra med de affärsmodeller som tros vara aktuella för kombinerad 

mobilitet. 

Varianter och kombinationer av koncept 

I arbetet med framtagande av en ny zonstruktur har ett antal varianter på koncept och även kombinationer 

diskuterats och utretts. Några av dessa tas upp i detta kapitel. 

Olika varianter på Flexibla zoner är att kunden antingen själv placerar sin zon eller att zonen sätts automatiskt 

baserat på kundens resmönster. Det har även diskuterats varianter med helt fri zonstorlek eller zonstorlekar i ett 

antal fördefinierade steg. 

Det ursprungliga konceptet för Flexibla zoner utgick från att cirkelns mittpunkt alltid sattes utifrån kundens 

nuvarande position vilket möjliggjorde att realisera ett gränssnitt i en kortläsare. Detta koncept förkastades då 

majoriteten av köp kommer att göras i en app vid tidpunkten för ett eventuellt införande av konceptet. I en app 

skulle begränsningen att bara kunna välja biljett beroende på var du befinner dig just vid köptillfället vara 

omodern och kundfrånvänd. Dessutom skulle det tvinga periodbiljettkunder att varje resdag checka in för att sätta 

dagens zon. Det skulle innebära en ny utmaning för kundgruppen som står för majoriteten av resandet idag. 
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Varianter att kombinera Flexibla zoner med fasta zoner för t ex. större städer utforskades, men valdes bort då 

fördelarna med förändringen och införandet av Flexibla zoner i så fall blev oklara samt att varianten upplevdes 

onödigt komplicerad för kunderna. Även möjligheten att införa Flexibla zoner endast i en app bedömdes som att 

det skapade mer komplexitet än kundvärde, samt riskerade att skapa förflyttning mellan digitala och personliga 

kanaler på grund av individuella fördelar, vilket inte är önskvärt. 

Ett antal varianter av Tre zoner med uppdelning enligt delregioner, zoner kring varje pendlingsnav etc. valdes 

bort under arbetets gång då de antingen speglade resandet dåligt eller inte gav någon större påverkan på möjlig 

prissättning.  Att skapa ett koncept med bara två zoner har undersökts, men det resulterade i en prisnivå för 

respektive zon som skulle hamna på samma nivå som priserna i En zon. Ett förslag som också lyfts fram har varit 

att skapa en fjärde zon inom zon A som bara omfattar Göteborgs stad. Även om detta skulle vara möjligt att 

prissätta skulle en stor del av förenklingen som Tre zoner ger gå förlorad, antalet zonöverskridande resor skulle 

bli fler och prisskillnaden mellan olika delar av regionen skulle bli större. 

För En zon finns en problematik att prissätta framförallt enkelbiljetter som gäller både för en resa inom Göteborg 

och för en resa från Göteborg till Strömstad. Därför utforskades även alternativ som att segmentera upp 

enkelbiljetter med olika giltighetstider som 30 minuter, 60 minuter osv. Detta förslag förkastades, dels för att 

tiden att resa inte alls motsvarar sträckan som kan nyttjas, och dels för att det ansågs skapa stress för kunden när 

majoriteten av kunderna skulle nyttja 30-minutersbiljetter och majoriteten av resorna tar ca 30 minuter. 

En annan variant om har studerats var att periodbiljetter gällde för En zon och enkelbiljetter för Tre zoner. 

Genom att låta enkelbiljetterna ha ett högre pris och samtidigt tre prisnivåer så blev prisbilden rimligare än i 

förslaget med bara en zon. Men flera av osäkerheterna från En zon kring intäkter och ökade trafikkostnader 

kvarstod i detta förslag, och det bedömdes därför vara ett alltför stort steg att rekommendera i nuläget. 
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Utvärdering av koncept 

Varje koncept har utvärderats enligt de beslutade utvärderingskriterierna och bedömts enligt skalan i tabellen 

nedan. 

Kundupplevelse 

Minimera utmaningar för kunden 

Flexibla zoner 

Flexibla zoner innebär stora utmaningar för kund – även om det implementeras i en app. Att zonerna inte är fasta 

upplevs som krångligt och osäkert för såväl kunder som partnerpersonal. Konceptet riskerar också att öka 

utmaningarna för kunden då denne lockas att välja en så liten zon som möjligt för att täcka in den vanligaste 

resan. Detta innebär att zongränser kommer att hamna mitt i en tätort som t ex. Göteborg, vilket leder till nya 

utmaningar då varje kund ska veta var den egna zongränsen går på hållplatsnivå för att t.ex. inte fuskåka av 

misstag. För att undvika zoner mitt i en tätort kan fasta zoner behållas runt städerna, men då finns istället två 

parallella modeller vilket innebär ännu fler val att ta ställning till samt fler saker för kunderna att lära sig.  

Flexibla zoner skulle av de olika koncepten som utvärderats innebära störst förändring jämfört med dagens 

modell då samtliga kunder och partners behöver lära sig ett nytt upplägg. Det skulle även vara det koncept som 

skiljer sig mest från hur det fungerar i kollektivtrafiken i andra regioner i Sverige och utomlands. Det skulle också 

innebära nya utmaningar för befintliga kunder och högre tröskel för nya kunder, dessutom med otydliga fördelar 

för de allra flesta kunderna. Även flera av de kunder som bor vid en zongräns föredrar lägre prissteg mellan att 

resa en zon och flera zoner än att införa Flexibla zoner. 

Tre zoner 

Tre zoner innebär en stor förenkling där fler än 70 zoner blir 3, och konceptet bygger dessutom på fasta zoner som 

kunderna upplever som betydligt lättare att förstå och använda än Flexibla zoner. De allra flesta kunder kommer 

att resa utan att fundera på zongränser vid val av biljett. Kunder i Göteborg, vilka står för en majoritet av resandet, 

klarar sig i majoriteten av fallen med endast zon A. Kunder i regionen utanför Göteborgsområdet klarar sig i 

majoriteten av fallen med endast zon C. Kunder i Göteborgs övriga kranskommuner samt de som reser från 

utanför Göteborgsområdet in till Göteborg eller tvärtom kommer dock likt idag behöva köpa en biljett för flera 

zoner. 

Konceptet upplevs som bekant jämfört med hur det är i regionen idag, men även jämfört med andra regioner. 

Med en grundstruktur som är bekant samt endast ett fåtal möjliga biljetter upplevs detta koncept som enkelt av 

både kunder och partners. Det kommer att minska antalet zonöverskridande resor, vilka idag är både svåra vid 

biljettköp och vid kontakt med kortläsare ombord. Konceptet kan dessutom införas utan att kunderna upplever en 

stor förändring, vilket är önskvärt då varje förändring är en utmaning. 

 

 

Betydelse Färg 

Förbättring jämfört med idag 
 

Likvärdigt jämfört med idag 
 

Försämring jämfört med idag 
 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Minimera utmaningar för kunden Försämring Förbättring Förbättring 
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En zon 

En zon innebär maximal enkelhet för alla kunder, med mycket få utmaningar för allt slags resande, oavsett hur 

kunden köper sin biljett. Det finns bara en enkelbiljett, en dygnsbiljett och en periodbiljett som är relevant för 

varje kund och det finns inte längre några zonöverskridande resor eller behov att utöka befintligt område. 

Erbjud en zonstruktur och ett sortiment som upplevs som attraktivt, prisvärt och logiskt 

Flexibla zoner 

Flexibla zoner upplevs vid första anblick av många kunder som en modern, attraktiv och rättvis lösning för 

prissättning, där kunden betalar för det område där den vill resa. Genom att kunden själv placerar sin zon ges 

även möjlighet att hantera dagens korta zonöverskridande resor. 

Dock visade kund- och partnerintervjuer att kunden förväntade sig ett betydligt lägre pris när resmönstret ringas 

in. Om den flexibla zonen blir stor nog att täcka större delen av kundens resbehov, behöver den också inbringa 

större delen av de förväntade biljettintäkterna från den kunden. Det är därför inte möjligt att erbjuda ett bättre 

pris än idag utan att skapa mycket små flexibla zoner. Alltför små flexibla zoner skulle dock leda till stora 

utmaningar för kunden då utökningar av zongränsen skulle krävas regelbundet i vardagen. 

Trots att det är intressant för många kunder att betala för det de faktiskt reser samt att sätta sin egen zon, har det i 

kund- och partnerintervjuer samt interna analyser blivit uppenbart att Flexibla zoner inte är ett tillräckligt enkelt 

och attraktivt sätt att uppnå detta. 

Tre zoner 

Zongränserna i konceptet upplevs som rimliga och prissättningen som acceptabel av de allra flesta som deltagit i 

kundintervjuerna. Många har också uttryckt en känsla av igenkännande och att förändringen inte känns särskilt 

stor. Konceptet leder till prissänkningar för många biljetter för resor ute i regionen. För resor från 

kranskommunerna in till Göteborg blir resorna antingen billigare eller oförändrade. Utmaningen ligger i resor 

inom Göteborg. Zon A kommer att bli dyrare än dagens biljett för Göteborgs kommun, vilket bara delvis 

kompenseras med att även Mölndal och Partille omfattas. 

Tre zoner är en kompromiss mellan viljan att införa så få zoner (och därmed så få zonöverskridande resor) som 

möjligt och att ha rimliga priser på biljetterna. Alternativ att införa flera zoner (t.ex. en Göteborgszon i zon A) tar 

bort stora delar av enkelheten och möjligheten till en tydligare prisstruktur. Att dela zon C i flera mindre zoner är 

möjligt, men ger inga positiva effekter på intäkterna utan skapar snarare en ökad komplexitet för kunden. 

En zon 

Uppfattningen om En zon blir för flera kunder mycket kluven: Enkelheten och tydligheten i vad priset för resan 

blir ställs mot det svåra att bedöma rimligheten i prisnivån. Alla kunder som intervjuats har insett att detta leder 

till höjda priser på kortare resor, men också sänkta priser på längre resor. 

Vissa kunder ser att dessa prisförändringar kan accepteras för att uppnå enkelhet och att stärka kollektivtrafikens 

erbjudande. Vissa kunder ser också en rimlighet att ett höjt pris också kommer med ett ökat möjligt område att 

resa i. Men flera av kunderna lyfter fram utmaningen med prissättningen för de kortare resorna som kommer att 

få en kraftig prishöjning som värdet av ett utökat område inte uppväger. Kortare resor står för majoriteten av 

resorna, och för många av dessa kunder upplevs modellen inte som attraktiv, prisvärd och rimlig. Särskilt 

enkelbiljettspriset är problematiskt, då det uppfattas som svårt att hitta ett pris som ska gälla båda för en resa 

några få hållplatser och för en resa genom hela regionen. 

 

 

 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Erbjud en zonstruktur och ett sortiment som upplevs som 

attraktivt, prisvärt och logiskt 
Likvärdigt Förbättring Försämring 
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Ökat resande 

Sänk tröskeln för att börja åka kollektivt och att göra uddaresor 

Flexibla zoner 

Flexibla zoner upplevs av både kunder och partners som krångligt och osäkert att komma igång med då zonerna 

inte är fasta och det därmed inte finns något att förhålla sig till utan teknikstöd. Kunden kan inte heller fråga 

andra resenärer om hjälp då alla har individuella zoner. Konceptet riskerar även att minska antalet uddaresor då 

kunden lockas att välja en så liten zon som möjligt för att täcka in den vanligaste resan, vilket innebär nya 

utmaningar vid uddaresor utanför zonen då utökning av zon krävs. En kund uttryckte det som att: ”Man blir 

inramad. Jag har min bostad här jag har mitt jobb där och jag har lagt yttergränserna så att jag ska få det så billigt 

som möjligt. Men jag är fast, när jag behöver resa utanför cirkeln kommer det att kosta mer…”. 

Kund- och partnerintervjuer gav entydigt resultatet att Flexibla zoner innebär en högre tröskel för befintliga och 

nya kunder. 

Tre zoner 

Kunder och potentiella kunder upplever konceptet som enkelt. Färre zoner gör det enklare att välja rätt biljett, och 

större zoner gör det enklare att förstå var biljetten gäller. Antalet flerzonsresor minskar drastiskt och det blir en 

stor förbättring gällande överskådlighet och minskade utmaningar när kunden ska välja biljett, köpa biljett och 

resa med sin biljett. För periodbiljettkunder finns stora möjligheter till ökat antal uddaresor med kollektivtrafik 

med ett betydligt lägre pris för längre resor, samt att de får ett större område att resa i för en liknande kostnad 

som idag. För kortare resor kommer priset att öka vilket skapar en viss priströskel att börja åka kollektivt, den är 

dock betydligt lägre än för En zon. 

En zon 

En zon gör det mycket enklare att resa med kollektivtrafiken vilket gör att utmaningar kring biljettköp och 

resande mer eller mindre försvinner helt och hållet. Däremot innebär ett och samma pris för hela regionen ett 

högre grundpris, vilket skapar en priströskel för att börja åka kollektivt. 

Bevara och öka resandet bland befintliga kunder 

Flexibla zoner 

Zonstorlekarna anpassas efter hur varje kund gör sina vanligaste resor, vilket talar för ett oförändrat resande. 

Dock riskeras en viss negativ påverkan på uddaresor som uppfattas som svåra att genomföra av kunderna. För att 

samma zonstorlekar ska gälla i hela regionen kommer Flexibla zoner, likt de andra koncepten, att kräva ett något 

högre pris i Göteborg samt för de tätorter som idag har en tätortszon. På grund av det högre priset finns även en 

viss risk för minskning i resandet i dessa områden. Det finns möjlighet till en liten ökning av korta resor över 

zongräns, samt ökat resande i vissa av regionens kommuner där priset blir lägre än idag. Det finns även en 

övergripande risk för ett minskat resande då kunderna upplever konceptet som mer krångligt och osäkert än idag, 

då kunderna oftare kan välja ett alternativt färdsätt och mer sällan rekommendera kollektivtrafiken till andra. 

Sammantaget förväntas konceptet inte ha en större påverkan på resandet. 

Tre zoner 

Konceptet skapar förutsättningar för många fler bra digitala, fysiska och personliga kundmöten och att 

kollektivtrafiken upplevs som mer attraktiv.  Många får ett liknande pris som idag, men det finns en utmaning 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Sänk tröskeln för att börja åka kollektivt och att göra 

uddaresor 
Försämring Förbättring Förbättring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Bevara och öka resandet bland befintliga kunder Likvärdigt Likvärdigt Försämring 
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med prishöjningen för de kortare resorna främst för resenärer i Göteborg. Det finns möjlighet till ett visst ökat 

resande bland befintliga periodbiljettkunder då de får ett större område att resa inom jämfört med idag. 

Sammantaget förväntas konceptet inte att ha en större påverkan på resandet. 

En zon 

Detta koncept skapar stora förändringar för biljettpriserna jämfört med idag. För de kunder som idag reser längre, 

blir biljetten betydligt billigare vilket kan leda till ett ökat resande. För de kunder som reser kortare resor kommer 

biljetten att bli betydligt dyrare och resultera i ett minskat resande. Den stora förenklingen som konceptet innebär 

kan också leda till ett ökat resande. 

Sammantaget finns det dock en stor osäkerhet i hur konceptet påverkar resandet, en osäkerhet som också innebär 

stora risker för resandemål och intäkter. Sammantaget är bedömningen att ett minskat resande i Göteborg 

kommer att leda till ett minskat resande totalt. 

Bra lösning för Västtrafik och partners 

Hållbar intäktsmodell på kort och lång sikt 

Flexibla zoner 

Intäktsmodellen för Flexibla zoner ser ut ungefär som idag eftersom zonernas storlekar baseras på dagens 

resmönster. Det går att prissätta zonerna i nivå med dagens priser för alla förutom Göteborg och tätortszonerna. 

Det finns även möjlighet att senare justera pris och storlekar för zonerna för att säkra intäkterna. Den största 

risken för intäkterna ligger i att kunderna upplever det som krångligare än idag, vilket riskerar att minska 

resandet. 

Tre zoner 

Konceptet skiljer sig inte så mycket från dagens upplägg med periodbiljetter, och vid analys av påverkan på 

framtida intäkter är bedömningen att Tre zoner innebär mycket låg risk för intäkterna. Det finns även möjlighet 

att i framtiden justera priser och zonstorlekar om resandeströmmar ändras. 

En zon 

En zon är det koncept som innebär störst risk för Västtrafiks intäkter och kostnader. Kraftigt ökade priser för 

korta resor riskerar minskat resande för majoriteten av kunderna som reser i Göteborg, vilket också leder till 

minskade intäkter. Att kompensera dessa minskade intäkter med att höja priset leder till ytterligare minskning av 

resandet i hela regionen vilket skapar en ond cirkel. 

Samtidigt innebär kraftigt sänkta priser för långa resor att dessa resor, i synnerhet på tåg, blir mycket attraktivt 

prissatta vilket kommer att locka fler resenärer. Då tågen idag har hög beläggning på många sträckor under 

högtrafik finns det en risk att en ökning av antalet resenärer leder till ökad trängsel som kan motverka den 

positiva effekten och även på sikt riskerar att leda till ökade kostnader för utökning av trafiken. 

Kostnadseffektiv lösning (t.ex. avseende försäljningskostnad) 

Flexibla zoner 

Flexibla zoner bedöms vara det dyraste konceptet att införa då detta koncept är det som skiljer sig mest från hur 

det är idag, hur det fungerar i andra regioner/länder samt att upplägget är mest komplext. Att införa Flexibla 

zoner kommer att innebära omfattande investeringar och utveckling. Det skulle bli både kostsamt och ta lång tid. 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Hållbar intäktsmodell på kort och lång sikt Likvärdigt Likvärdigt Försämring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Kostnadseffektiv lösning (t.ex. avseende 

försäljningskostnad och trafikkostnad) 
Försämring Likvärdigt Försämring 
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Konceptet kräver teknikstöd i mycket fler situationer än övriga koncept, t.ex. för att förstå vilken biljett som 

behövs och var biljetten är giltig. Teknikstödet, som idag inte finns eller behövs, kommer att leda till ytterligare 

kostnader för införande och framför allt förvaltning. 

Sammantaget är detta koncept avsevärt dyrare att genomföra än övriga koncept. Det innehåller flera tekniska 

risker och utmaningar som idag uppfattas som svåra att lösa. 

Tre zoner 

Dagens system är uppbyggt av fasta zoner. I konceptet Tre zoner behöver dessa zoner slås samman till tre. I 

biljettsystemen innebär detta i huvudsak bara en förändring i den inmatade prislistan, dvs det är inte troligt att 

någon kostsam och riskabel omprogrammering krävs. Detta innebär små kostnader och korta ledtider för 

införande. 

Kostnaden för uppdatering av informationsmaterial och utbildning av partnerpersonal förväntas bli ungefär lika 

stor som den tekniska anpassningen. 

Sammantaget är införandet av detta koncept tekniskt sett relativt enkelt och omfattningen av arbetet kommer mer 

att handla om ambition på information och utbildning. 

En zon 

För En zon blir analysen densamma som för Tre zoner, men förändring blir ännu enklare i En zon, Bedömningen 

är även att behovet av information och utbildning blir minimalt. 

Möjliggör genomförande för samtliga biljettyper och biljettbärare i närtid 

Flexibla zoner 

Genomförande i app anses möjligt i närtid, dock ses ingen möjlighet att införa Flexibla zoner i dagens system för 

Västtrafikkortet och pappersbiljetter. Sannolikt skulle ett nytt biljettsystem behöva införas för att konceptet skulle 

kunna bli verklighet för samtliga biljettbärare. 

Tre zoner 

Konceptet kan genomföras för samtliga biljettyper och biljettbärare i närtid. I nuläget utreds möjligheten att 

införa det i dagens biljettsystem för Västtrafikkort och pappersbiljetter utan omprogrammering. 

En zon 

Konceptet kan genomföras för samtliga biljettyper och biljettbärare i närtid. Det finns en god möjlighet att införa 

det i dagens biljettsystem för Västtrafikkort och pappersbiljetter. 

Skapa förutsättningar för bättre service till kunderna och en bättre arbetsmiljö för de som möter 

kunderna genom att alla efter en enkel utbildning ska förstå biljettsystem, zonstruktur och 

sortiment 

Flexibla zoner 

Västtrafiks partners upplever konceptet som krångligt. Möjligheterna att hjälpa kunderna, då zonerna är flexibla 

och därmed individuella för varje kund, blir begränsade och är beroende av väl fungerande teknikstöd. Ett 

exempel är att när en förare ska rekommendera rätt biljett för en kund krävs både teknikstöd och att kunden har 

kunskap om vilka hållplatser denna ska åka mellan under biljettens giltighetstid. En bussförare uttryckte det: 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Möjliggör genomförande för samtliga biljettyper och 

biljettbärare i närtid 
Försämring Förbättring Förbättring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Skapa förutsättningar för bättre service till kunderna och en 

bättre arbetsmiljö för de som möter kunderna genom att 

alla efter en enkel utbildning ska förstå biljettsystem, 

zonstruktur och sortiment 

Försämring Förbättring Förbättring 
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”Idag behöver jag ha kunskap på kommunnivå, men om flexibla zoner införs kommer jag och kunderna ofta 

behöva ha kunskap på hållplatsnivå” – en kunskapsnivå som inte kändes realistisk baserat på förarens 

erfarenheter. 

Tre zoner 

Detta koncept upplevs som enkelt att förstå och kommunicera till kunderna, vilket också ökar partnerpersonalens 

trygghet i sin yrkesroll jämfört med idag. Konceptet skulle också innebära en stor förenkling jämfört med idag vad 

gäller utbildning av personal som möter kunderna. 

En zon 

Konceptet är ännu enklare att förstå och kommunicera än Tre zoner, och kommer att leda en markant förenkling 

för partnerpersonalen och deras utbildning. Utmaningen kan bli att försvara konceptet som sådant, men denna 

utmaning vägs upp av den ökade enkelheten. 

Möjliggör tredjepartsförsäljning både som en del av kombinerad mobilitet och som fristående 

försäljning 

Flexibla zoner 

Försäljning av Västtrafiks biljetter genom en tredje part innebär för Flexibla zoner att zonens storlek och 

placering ska definieras av antingen den tredje parten eller av kunden. Om den tredje parten gör det, behöver 

denne beskriva för vilka hållplatser biljetten är giltig. Om kunden gör det, krävs stöd för att ange hållplatser i den 

tredje partens system. Jämfört med dagens fasta zoner innebär båda alternativen betydligt fler utmaningar. 

Tre zoner 

Tre zoner gör det enkelt för tredje parter att välja rätt biljett för kunden samt att enkelt beskriva var biljetten 

gäller. Detta gör det enkelt att sälja Västtrafiks biljetter som en del av ett erbjudande eller för sig själva. 

En zon 

En zon gör det optimalt gällande enkelhet för tredje parter då det bara finns en biljett och det är också enkelt att 

beskriva var biljetten gäller. Det gör det mycket enkelt att sälja Västtrafiks biljetter som en del av ett erbjudande 

eller för sig själva. 

Politiska mål 

Stimulera till ökad arbetspendling (inklusive resor över länsgräns) 

Flexibla zoner 

Effekten av införandet av konceptet på arbetspendlingen bedöms som begränsad. Konceptet innebär både vinnare 

och förlorare (beroende på resornas längd) men överlag förväntas ingen ökad arbetspendling på totalen ske då 

zonernas storlekar är beräknade och prissatta utifrån dagens resmönster. 

För att hantera länsöverskridande resor så bedöms detta koncept vara jämställt med dagens zonstruktur. En 

negativ aspekt kan dock bli att kombinera fasta zoner på andra sidan länsgränsen med en flexibel zon. 

Tre zoner 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Möjliggör tredjepartsförsäljning både som en del av 

kombinerad mobilitet och som fristående försäljning 
Försämring Förbättring Förbättring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Stimulera till ökad arbetspendling (inklusive resor över 

länsgräns) 
Likvärdigt Likvärdigt Försämring 
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Konceptet möjliggör ökad arbetspendling mellan pendlingsnav då de allra flesta periodbiljettkunder får tillgång 

till ett större område till ett liknande pris. Dock innebär det att korta resor blir dyrare, vilket kan leda till viss 

minskning av arbetspendling inom pendlingsnav. 

För länsöverskridande resor bedöms detta koncept vara jämställt med dagens zonstruktur. Det kan ses som en 

viss förenkling att det blir färre möjliga zoner att kombinera med länsöverskridande resande. 

En zon 

Konceptet möjliggör ökad arbetspendling mellan pendlingsnav då hela regionen prissätts på ett attraktivt sätt. 

Dock innebär det att korta resor blir väsentligt dyrare, vilket riskerar att leda till en omfattande minskning av 

arbetspendling inom pendlingsnav vilket står för majoriteten av arbetspendlingen. 

För länsöverskridande resor bedöms detta koncept vara jämställt med dagens zonstruktur. Att länsöverskridande 

resor bara kan kombineras med En zon blir en förenkling genom att det finns färre biljetter att ta hänsyn till. 

Mera ”rättvis” prissättning av korta resor över zongräns 

Flexibla zoner 

En av de största fördelarna med Flexibla zoner är att alla resor upp till 20 km hanteras utan att de blir 

zonöverskridande resor, det innebär en stor förbättring för de som idag reser korta zonöverskridande resor. Vid 

längre resor skapas en ny typ av zonöverskridande resor där kunden inte begränsas av en fast zongräns, utan av en 

zongräns som denne satt själv för att få ett så förmånligt pris som möjligt. Precis som dagens tilläggsresor krävs 

då en temporär utökning av zonen. 

Tre zoner 

Inte lika fördelaktigt som Flexibla zoner där problemet med zonöverskridande resor under 20km försvinner. Tre 

zoner innebär dock betydligt färre zongränser och resor som passerar sådana, dessutom ger färre prissteg 

möjlighet att trycka ihop prisbilden för att göra prisskillnaden mellan en resa i en eller flera zoner mindre än idag. 

På så sätt mildras effekten av att passera en zongräns. 

En zon 

Konceptet innebär att det inte längre finns några zongränser inom regionen, och därmed inte heller någon 

prisskillnad för resor inom regionen. 

Möjlighet att med priserna styra mot en ”rundare region” 

Flexibla zoner 

Konceptet innebär att dagens kommunzoner inte längre ligger till grund för kundernas biljetter, och det fungerar 

på ett liknande sätt i hela regionen. Dock påverkas möjligheten att justera priser för en rundare region eftersom 

förändrade priser på en zonstorlek får effekter i hela regionen. Om man t ex. vill erbjuda ett lägre pris för den 

mellanstora zonen, för att resenärer i regionen utanför Göteborg ska ha ett attraktivt pris för att ta sig till nästa 

tätort, kan det leda till alltför låga intäkter på pendlingsstråken till och från Göteborg eftersom samma zonstorlek 

används även där. 

Tre zoner 

Färre zoner ger färre prissteg och möjlighet att minska prisskillnaden mellan den kortaste billigaste resan och den 

längsta dyraste resan jämfört med idag. Dessutom ger de större zonerna en rundare region då resande inom 

zonerna kan göras utan att kunden behöver betala mer. 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Mera ”rättvis” prissättning av korta resor över zongräns Förbättring Förbättring Förbättring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Möjlighet att med priserna styra mot en ”rundare region” Likvärdigt Förbättring Förbättring 
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En zon 

Konceptet styr mot en helt rund region då priset är detsamma i hela regionen, oavsett om resorna är korta eller 

långa. 

Möjlighet till kommunala tillköp (inklusive subventioner) 

Flexibla zoner 

Flexibla zoner ger möjlighet att genomföra tillköp för skolkort och seniorkort, med kostnader för kommunen och 

intäkter för Västtrafik på liknande nivå som idag. Dock kommer det att komma utmaningar med hur de flexibla 

zonerna sätts och kommuniceras, vilket kommer att leda till en försämring jämfört med dagens zonsystem. 

Möjligheten att låta enskilda kommuner att subventionera biljettpriset för sina kommuninnevånare blir försvåras 

med Flexibla zoner jämfört med dagens zonsystem då det inte längre finns några specifika kommunzoner. 

Tre zoner 

Tre zoner ger också möjlighet att genomföra tillköp för skolkort och seniorkort, med kostnader för kommunen 

och intäkter för Västtrafik på liknande nivå som idag. 

Möjligheten att låta enskilda kommuner att subventionera biljettpriset för sina kommuninnevånare blir försvåras 

med Tre zoner jämfört med dagens zonsystem då det inte längre finns några specifika kommunzoner. 

En zon 

En zon ger också möjlighet att genomföra tillköp för skolkort och seniorkort. För skolkort kan kostnader för 

kommunen och intäkter för Västtrafik hållas på liknande nivå som idag. För seniorkort kommer En zon troligen 

leda till större förändringar i kostnad för kommunen för att kompensera ett större intäktsbortfall när seniorkortet 

gäller i hela regionen. 

Möjligheten att låta enskilda kommuner att subventionera biljettpriset för sina kommuninnevånare blir försvåras 

med En zon jämfört med dagens zonsystem då det inte längre finns några specifika kommunzoner. 

Möjligheten att främja kombinerad mobilitet (och extern försäljning) 

Flexibla zoner 

För att skapa förutsättningar för Västtrafiks erbjudande i en tjänst för kombinerad mobilitet behöver biljetten 

vara tydligt definierad och helst inte innehålla för många begränsningar. Utmaningen med att placera ut zonen, 

och även med att veta exakt var zonen gäller kommer att innebära betydande komplexitet för en sådan tjänst. 

Tre zoner 

Tre zoner innebär ungefär samma förutsättningar som idag för Västtrafiks erbjudande i en tjänst för kombinerad 

mobilitet. Liksom idag finns det fasta zoner att ta hänsyn till, men i konceptet blir antalet zoner färre. 

En zon 

En zon gör det mycket enkelt för tredje part att sälja Västtrafiks biljetter. För kombinerad mobilitet är avsaknaden 

av den geografiska begränsningen mycket positiv. 

 

 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Möjlighet till kommunala tillköp (inklusive subventioner) Försämring Försämring Försämring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Möjligheten att främja kombinerad mobilitet (och extern 

försäljning) 
Försämring Likvärdigt Förbättring 
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Sammanfattning av utvärderingsmatrisen 

Nedan följer resultatet av utvärdering för del olika områdena sammanfattat: 

Kundupplevelse 

Ökat resande 

Bra lösning för Västtrafik och partners 

Politiska mål 

  

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Minimera utmaningar för kunden Försämring Förbättring Förbättring 

Erbjud en zonstruktur och ett sortiment som upplevs som 

attraktivt, prisvärt och logiskt 
Likvärdigt Förbättring Försämring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Sänk tröskeln för att börja åka kollektivt och att göra 

uddaresor 
Försämring Förbättring Förbättring 

Bevara och öka resandet bland befintliga kunder Likvärdigt Likvärdigt Försämring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Hållbar intäktsmodell på kort och lång sikt Likvärdigt Likvärdigt Försämring 

Kostnadseffektiv lösning (t.ex. avseende 

försäljningskostnad och trafikkostnad) 
Försämring Likvärdigt Försämring 

Möjliggör genomförande för samtliga biljettyper och 

biljettbärare i närtid 
Försämring Förbättring Förbättring 

Skapa förutsättningar för bättre service till kunderna och en 

bättre arbetsmiljö för de som möter kunderna genom att 

alla efter en enkel utbildning ska förstå biljettsystem, 

zonstruktur och sortiment 

Försämring Förbättring Förbättring 

Möjliggör tredjepartsförsäljning både som en del av 

kombinerad mobilitet och som fristående försäljning 
Försämring Förbättring Förbättring 

Utvärderingskriterium Flexibla zoner Tre zoner En zon 

Stimulera till ökad arbetspendling (inklusive resor över 

länsgräns) 
Likvärdigt Likvärdigt Försämring 

Mera ”rättvis” prissättning av korta resor över zongräns Förbättring Förbättring Förbättring 

Möjlighet att med priserna styra mot en ”rundare region” Likvärdigt Förbättring Förbättring 

Möjlighet till kommunala tillköp (inklusive subventioner) Försämring Försämring Försämring 

Möjligheten att främja kombinerad mobilitet (och extern 

försäljning) 
Försämring Likvärdigt Förbättring 
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Mats Segerholm 2011-05-25

Förslag till ny zonstruktur 

för Västtrafik

Delregionala Kollektivtrafikråd

Hösten 2017
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Idag har vi över 70 olika zoner

• Olika zonstruktur beroende på 

riktning 

• Några kommuner är delade i flera 

zoner

• En del zoner ligger omlott

• Ibland räknar vi zonpris, ibland 

kilometerpris

• Ibland checkar man ut, ibland inte

• Mer än 200 olika biljetter

• ”Hög tröskel” för de som inte 

redan reser med Västtrafik

- Hur kan vi förenkla?
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Dagens zonstruktur med många 

undantag komplicerar sortiment 

och gränssnitt mot kund. 

Zonstruktur

Prissättning

Sortiment

Gränssnitt  
mot kund  

Zon-

struktur

Prissättning

Sortiment

Gränssnitt  
mot kund

Vi behöver vända på pyramiden 

och göra zonstrukturen enkel, så 

att vi kan förenkla allt ”ovanför”. 
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Utvärdering - genomförda aktiviteter

• Kundanalys, djupintervjuer

• Partneranalys, gruppdiskussioner

• Pris- och intäktsanalys

• Analys av subventioner, tillköp och tätortspriser

• Arbete kring framtida sortiment inkl. resor över länsgräns

• Analys av genomförande och förvaltning

• Analys av påverkan på kombinerad mobilitet

• Omvärldsanalys
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Arbetssätt kund- och partneranalys

• Explorativa djupintervjuer enligt metodiken tjänstedesign. 

• Ca 70 kvalitativa djupintervjuer i Göteborg, Borås, 

Skövde, Ulricehamn och Uddevalla. Ca 20 

kompletterande intervjuer i Kungälv och Angered.

• Gruppdiskussioner bland företrädare för partners lokala 

företagsledningar, trafikföretag m.fl. samt bussförare, 

tågvärdar, spårvagnsförare, biljettkontrollanter, 

butikspersonal, försäljningsombud, ca 30 personer 
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Utvärderade koncept

Flexibla zoner
Den modell vi hade DKR-dialog om 

2013. 

Infördes som App-lösning i Skåne 

våren 2017, i kombination med 

fasta zoner för övriga biljetter.
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Koncept, forts

Tre zoner
Flera län som har ändrat 

zonstruktur på senare år har 

gått mot färre och större zoner.
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Koncept, forts

En zon
Stockholms län har infört 

denna modell.
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Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik, hösten 2017 9

Utvärderingskriterier

o Kundupplevelse

o Påverkan på resandet

o Påverkan på Västtrafik och 

partnerföretag

o Politiska mål
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Slutsatser och rekommendation

● Flexibla zoner väljs bort då Västtrafik och 

framför allt kunderna upplever få fördelar men 

desto mer osäkerhet och utmaningar.

● En zon väljs bort som koncept även om det är 

optimalt för enkelhet. Priset  för korta resor blir 

för högt och med för lite mervärde för kunden.

● Rekommendationen är att gå vidare med 

konceptet Tre zoner (kompletterat med en 

tätortsbiljett för Borås, Skövde, Uddevalla och 

Tvåstad)
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Rekommendation – tre zoner

● ger bäst samlad måluppfyllelse 

● stor förenkling för Västtrafiks resenärer 

och samarbetsparter

● betydligt färre resor över zongräns 

● möjliggör prissättning för en rundare 

region
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”Glasskartan”

1 zon 2 zoner 3 zoner

Enkel 33 61 92

1 dygn 95 185 275

30 dagar 695 1065 1595

• Tätortsbiljett 30 dagar kostar 595 kr. 

• 3-dygns och 90-dagars biljetter kommer även att finnas.

• Ungdomar och studenter får 25 % rabatt på alla biljetter.

Priserna är exempel 

baserade på 2017 års 

prisnivå, inklusive 

Göteborgs subvention 

av månadskort.
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Tidplan för förankring och beslut

September

● Beslut i Kollektivtrafiknämnden 

att inleda samråd i DKR

Oktober - februari

● Förankring inom VGR i 

partigrupper mm

● Dialogmöten i samtliga DKR

● Kommunremiss genom DKR 

efter behov

Våren 2018

● BHU 13 mars 

Kollektivtrafiknämnden 18 april

● Regionstyrelsen maj

● Regionfullmäktige juni

2020/21?

● Genomförande av ny zonstruktur 

kan ske tidigast två år efter beslut 

i Regionfullmäktige

Om regionfullmäktige ska kunna fatta beslut innan sommaren 2018 så 

behöver alla DKR ställa sig bakom ett förslag på BHU den 13 mars.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-08 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 7

Västtågsutredningen - Målbild Tåg 2035
KS 2017/475

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av kommunstyrelseförvaltningen upprättad 
tjänsteskrivelse och avger densamma som sitt yttrande till Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
I Västtågutredningen rekommenderas att komplettera Målbild Tåg 2035 med
mål om att öppna tretton nya stationer, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler 
stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna 
samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter.

Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier som ska uppfyllas för det ska vara 
meningsfullt att öppna nya stationer. Kriterierna handlar bland annat om
resandetillskott, trafikekonomi och investeringsbehov i ny infrastruktur.
I Västra Götaland finns idag cirka 100 tågstationer. I utredningen analyseras
potentialen för ytterligare 40 stationer. Kartläggningen visar att det finns 35
tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät som idag inte någon 
järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, vilket motsvarar 2 procent 
av Västra Götaland befolkning. I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar som 
ligger i utkanten av en större tätort som idag har en järnvägsstation men där 
kommunerna vill komplettera med ytterligare en station. Här bor idag 17 000 invånare 
vilket motsvarar 1 procent av Västra Götalands befolkning.

Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra
Götalandsregionen att öppna stationer i mindre samhällen om detta kan åstadkommas 
till en ”rimlig” kostnad. Rekommendationerna utgår ifrån att staten och berörda 
kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till en mindre del kan den 
regionala transportinfrastrukturplanen utgöra en medfinansieringskälla om kommunerna 
och regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för tågtrafiken är Västra 
Götalandsregionens ansvar att finansiera.

Utredningen har använt sig av den modell som Skånetrafiken använt och som visat sig 
vara en bidragande orsak till ökat tågresande i Skåne. Det är bra för trovärdigheten att 
använda beprövade metoder och sätt att räkna på.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017/475
Västtågutredningen med missiv, huvuddokument och bilagor
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Handläggare
Lars Rudström
lars.rudstrom@vanersborg.se
0521-72 11 10

Mottagare
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen

Västtågutredningen – Målbild Tåg 2035 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av kommunstyrelseförvaltningen upprättad 
tjänsteskrivelse och avger densamma som sitt yttrande till Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
I Västtågutredningen rekommenderas att komplettera Målbild Tåg 2035 med
mål om att öppna tretton nya stationer, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler 
stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna 
samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter.

Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier som ska uppfyllas för det ska vara 
meningsfullt att öppna nya stationer. Kriterierna handlar bland annat om
resandetillskott, trafikekonomi och investeringsbehov i ny infrastruktur.
I Västra Götaland finns idag cirka 100 tågstationer. I utredningen analyseras
potentialen för ytterligare 40 stationer. Kartläggningen visar att det finns 35
tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät som idag inte någon 
järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, vilket motsvarar 2 procent 
av Västra Götaland befolkning. I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar som 
ligger i utkanten av en större tätort som idag har en järnvägsstation men där 
kommunerna vill komplettera med ytterligare en station. Här bor idag 17 000 invånare 
vilket motsvarar 1 procent av Västra Götalands befolkning.

Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra
Götalandsregionen att öppna stationer i mindre samhällen om detta kan åstadkommas 
till en ”rimlig” kostnad. Rekommendationerna utgår ifrån att staten och berörda 
kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till en mindre del kan den 
regionala transportinfrastrukturplanen utgöra en medfinansieringskälla om kommunerna 
och regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för tågtrafiken är Västra 
Götalandsregionens ansvar att finansiera.

Utredningen har använt sig av den modell som Skånetrafiken använt och som visat sig 
vara en bidragande orsak till ökat tågresande i Skåne. Det är bra för trovärdigheten att 
använda beprövade metoder och sätt att räkna på.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland.
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Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Uppdraget är
formulerat enligt följande:
1. I dialog med kommunerna och Västtrafik AB komplettera Målbild Tåg 2035
för att uppnå Pågatågseffekten även i Västra Götaland.
2. Ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånare i
Västra Götalands Pågatågssystem.

Bakgrunden till uppdraget är att Skåne har haft en positiv utveckling av sin region och
lokaltågstrafik. Under åren 2011-2015 öppnades ett tjugotal nya stationer i
nordöstra Skåne och södra Småland. Västtågutredningen ska belysa om det är möjligt
att få en liknande utveckling i Västra Götaland.

Utredningen har skett i nära samverkan med tjänstemän från berörda kommuner.
Samråd har även skett med Trafikverket. Politiska avstämningsmöten har skett i de
delregionala kollektivtrafikråden under 2016. Ytterligare avstämningar och dialog sker
i de delregionala kollektivtrafikråden under maj och juni 2017. Utredningen remitteras
till råden under hösten 2017.

Stationers roll för utveckling av mindre orter.

 En ny tågstation är positivt för orten. Orter kan utvecklas på ett positivt sätt till 
följd av stationsetableringar om rätt förutsättningar föreligger.

 Det är inte alltid en station ger positiv utveckling.

Faktorer som har avgörande betydelse för utvecklingen i en ort är:

 Hushållens avstånd till stationen
 Ortens pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad, helst under 45 minuter
 Tågets transportkvalitet, bland annat turutbudet
 Restidskvot, tågets restid i förhållande till bilen
 Aktiv samhällsplanering från kommunens sida

Familjer som flyttat från en stad till en mindre ort använder ofta bilen
Forskning visar att hushåll i mindre stationsorter i högre grad är bilburna jämfört med 
hushåll i större städer. Andelen som väljer tåget för arbetspendling beror på en 
kombination av ovanstående olika faktorer.

 Viktigt med hög standard på tågtrafikens utbud

För de stationssamhällen som studerades i delprojektet ”Stationens roll för mindre orter 
och dess omland” visade studier att orter som ligger inom bra pendlingsavstånd till en 
större arbetsmarknad har en positiv utveckling. 

 Viktigt med pendlingstid under 45 minuter till större arbetsmarknad.

Forskning visar att de tätorter som utvecklas bäst är de som ligger inom 45 minuters 
restid till en större arbetsmarknad och där tågtrafikutbudet är väl utbyggt. 
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 Tågstation bidrar till högre fastighetspriser

Det nationella forskningscentrumet för kollektivtrafik, K2, har analyserat tågstationers 
betydelse för fastighetspriser. Tågtrafiken har en roll för tillgänglighet ur såväl sociala, 
ekonomiska som miljömässiga aspekter. Man kan därför förvänta sig att nyttan som 
människor upplever av att bo i närheten av en tågstation avspeglar sig i vad man är 
villig att betala för en bostad.

Vänersborgs kommun har sedan 2006 förberett sig och arbetat för fler tågstopp i 
Dalsland: i första hand Brålanda och Frändefors. En av de viktigaste utgångspunkterna 
är de två orternas förutsättningar. Brålanda har ett behov av arbetskraft till såväl 
Brålanda industri, Dahlbergs slakteri, flera småföretag samt Toppfrys. Den senare har 
på några år växt till landets största depå för bär samt har nyligen tecknat avtal med 
Findus om odling, frysning och paketering av grönsaker företrädesvis ärtor. I Frändefors 
har nyligen en detaljplan ändrats för att underlätta boende och den första tomten är såld.

Arbetskraft och bostäder behövs i vår norra kommundel. Kommunen har gjort 
översiktliga studier av hur infrastruktur kan förändras i området, mark lämplig för fler 
bostäder, både villor och flerfamiljshus. Dessutom har kommunfullmäktige anslagit 
medel för att snarast starta arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Brålanda. Arbetet med denna startar efter årsskiftet 2017/2018.

Beredning
Ärendet har beretts i Kommunalförbundet Fyrbodal. Vid några möten under hösten har 
frågan ventilerats. Västra Götalandsregionen har i sitt remissunderlag bifogat ett antal 
frågor som regionen vill ha svar på. Nedan redovisas frågorna och svaren på dessa. Vad 
gäller finansiering av infrastruktur är kommunerna överens om att finansiering ska följa 
den princip som gäller i andra infrastruktursatsningar d.v.s. kommunen står för halva 
kostnaden och Trafikverket och/eller regionen för den andra halvan. 

Frågor från Västra Götalandsregionen och kommunens svar.
Utredningen lämnar olika förslag på hur en station/spårområde kan utformas enligt olika 
principer och till olika kostnader beroende på vad som krävs för just den enskilde 
stationsorten. Den billigaste lösningen uppgår till ca 50 Mkr. Vid ett möte med 
Kommunalförbundet Fyrbodal den 15 november kom kommunerna utmed 
Norge/Vänerbanan som är berörda av tågstopp överens om att redovisa ett separat 
yttrande från respektive kommun.
Nedan redovisas de frågor Västra Götalandsregionens önskar svar på samt kommunens 
svar.
Fråga 1
För att kunna öppna nya stationer utan att försämra kapacitet och restid för större 
resandeströmmar och för att kunna erbjuda en tillräckligt god service till orten krävs 
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infrastrukturåtgärder i olika omfattning för samtliga föreslagna stationer. Dessa får 
prioriteras i samband med kommande revidering av de långsiktiga infrastrukturplanerna. 
Finansieringsmodellen i utredningen bygger på Skånes utveckling av Pågatågen 
stationer. I korthet bygger det på att kommunen bekostar stationen, Västra 
Götalandsregionen svarar för kostnaden för utökad tågtrafik och Trafikverket bekostar 
infrastruktur. Viss möjlighet till medfinansiering via regional plan beträffande 
infrastruktur kan finnas. 
Hur bedömer kollektivtrafikråden/kommunen viljan att medfinansiera enligt 
utredningens förslag? Hur ser ni på nyttan jämfört med kostnader i järnväg, stationer 
och trafikering?
Vänersborgs kommun är positiv till att medfinansiera stationerna/spårområdet för att 
möjliggöra tågstopp enligt förslaget. Nyttan av tågstopp i de båda orterna bedömer 
kommunen som stor. Efterfrågan på arbetskraft är stor men möjligheten till snabb 
pendling saknas. Likaså finns behov av fler bostäder i de båda tätorterna. Kommunen 
har beslutat om ny detaljplan i Frändefors för småhusbebyggelse på större tomter än vad 
som är brukligt. I Brålanda är förberedelserna för en fördjupad översiktsplan igång.  I 
denna skapas förutsättningar för ökad bebyggelse av både hyresrätter och nya 
villatomter samt områden för industriändamål. Båda orterna får en restid under en 
timma till Göteborg och betydligt kortare till Trollhättan, som förutom många 
arbetstillfällen dessutom har en högskola. 
Fråga 2
En förutsättning för nya stationssamhällen är att berörda kommuner förbereder 
utvecklingsplaner och satsar för ökad bebyggelse och fler invånare som gynnar ett 
framtida resande med tågtrafiken samt tar ett finansieringsansvar för stationerna. 
Resandebedömningarna i utredningen utgår från en befolkningstillväxt på 30 procent i 
de orter som får stationer. Detta är en väsentligt högre befolknings-tillväxt jämfört med 
de flesta kommuner i Västra Götaland. Utredningen föreslår 13 nya tågstopp, förutsatt 
att infrastrukturåtgärder görs som medger tillräcklig kapacitet. 
Hur bedömer kollektivtrafikråden/kommunen de 13 tätorternas utvecklingspotential och 
kommunernas vilja att satsa på dessa orter? 
Kommunen har i Översiktsplan 2017, som ska antas av kommunfullmäktige i december, 
mot bakgrund av ökad efterfrågan på industrimark pekat ut nya områden för 
industriändamål i Brålanda. I budget för 2018 finns medel avsatta för att påbörja arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen för Brålanda. Detta sker mot bakgrund av ökad 
efterfrågan på bostäder samt att kommunen rustar för att utveckla de två 
stationssamhällen Brålanda och Frändefors med infrastruktur anpassad för tågstopp, 
pendelparkering, cykelanslutning m.m.
Hur bedömer kollektivtrafikråden/kommunen att nya stationer kan bidra till att stärka 
kopplingen stad-land i Västra Götaland jämfört med andra möjliga åtgärder? 
Nedanstående beskriver till viss del hur betydelsefull relationen stad och land är för 
varandra. Texterna är från kommunens nya översiktsplan där grundstrategin 3 är Ett 
hållbart samhälle behöver en levande landsbygd
Landsbygden producerar livsmedel och andra förnödenheter, den utgör grunden för en 
betydande del av kommunens näringsliv, och den erbjuder upplevelser för dess invånare. 
Det bör som komplement till att båda arbetar på jordbruket finnas god infrastruktur för att 
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göra det möjligt för en i hushållet att pendla. En levande landsbygd behöver infrastruktur, 
service, fritidsaktiviteter och arbetstillfällen. Brålanda och Frändefors spelar en mycket 
viktig roll för landsbygden i Dalsland. I vår del av Dalsland finns industri för förädling av 
jordbruksprodukter vilket är av vikt ur sysselsättningssynpunkt. Även på övriga håll 
behöver mindre noder stärkas för att ge goda förutsättningar för de boende på landsbygden. 
Kommunen ska på olika sätt arbeta för att stötta denna utveckling.
Stad och land utgör två sidor av en helhet, som är beroende av varandra för att fungera. I 
beskrivningen av föregående grundstrategi om en attraktiv stad framgår delvis att det moderna 
samhället är starkt knutet till städer som tillväxtmotor, servicenod och mötesplats.

Ännu tydligare är kanske det omvända förhållandet – att en stads välstånd är tätt knutet till ett 
levande omland som kan producera förnödenheter och erbjuda olika resurser. 

Översiktsplanen visar med all tydlighet kopplingen land/stad samt hur vi genom den nya 
översiktsplanen stärker kopplingen stad/land

Fråga 3
I Västra Götaland har vi höga mål för kollektivtrafikens utveckling. För att nå dem 
behöver varje åtgärd göras så samhällsekonomiskt effektivt som möjligt. Att dra ner på 
parallellgående busstrafik när tågtrafiken byggs ut med fler turer och stationer är en 
förutsättning i Västtågutredningen. Nya tågstationer med matande busstrafik och 
pendelparkering har varit mycket framgångsrikt i Skåne. Här kommer VGR/Västtrafik 
behöva kommunernas stöd i att detta blir en konsekvens av nya tågstationer. 
Hur ser kollektivtrafikråden/kommunen på en reducering av parallellgående busslinjer 
som förutsättning för att introducera nya tågstopp – är det en rimlig hantering? 
Vänersborgs kommun delar uppfattningen att parallellgående busstrafik kan dras ner. 
Tåget har en större attraktionskraft än busstrafik. Kommunen ser det som självklart att 
en översyn ligger till grund för neddragning av trafik.  

Ny hållplats på NÄL
Vänersborgs kommun ser en ny station på NÄL som positivt för Trestadsområdet. Då 
Västra Götalandsregionen i sin målbild för 2035 ser ett pendeltågssystem för Trestad 
blir en ny station på NÄL mer tillgänglig. Den tjänar syfte för både arbetspendling i det 
längre perspektivet men även i det kortare trestadsperspektivet samt besöksresor. NÄL 
med tågstopp blir en av de 10 främsta trafikerade tågstationerna i regionen. För 
Vänersborgs kommuns del nås NÄL på mycket korta restider från Brålanda och 
Frändefors och skulle på så sätt stärka dessa orters utveckling genom 
tillgänglighetsgöraande av en stor arbetsmarknad.

Underlag
Västtågutredningen med missiv, huvuddokument och bilagor.

Pascal Tshibanda
Utvecklingschef

Lars Rudström
Planeringssekreterare
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Sändlista: 
1 Västra Götalandsregionen
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2017-05-10 

Dialog i DKR angående Västtågsutredningen, våren 2017 

Västtågsutredningen har nu pågått i ett år. Totalt har ett 40-tal nya stationslägen analyserats i 

utredningen. Under utredningens gång har lägesrapporter lämnats till DKR och 

kommuntjänstemännen har deltagit vid tre arbetsmöten. Västra Götalandsregionen har tagit 

fram en huvudrapport och tre underlagsrapporter. Kollektivtrafiknämnden behandlade 

Västtågsutredningen vid sammanträde den 28 april.  

Kollektivtrafiknämnden beslutade att de framtagna utredningsrapporterna ska utgöra underlag 

för dialog i kollektivtrafikråden under maj och juni. Vid dessa möten kommer 

Västtågsrapporten att redovisas och det finns också möjlighet till inspel och dialog vid dessa 

tillfällen. Följande möten är inbokade för dialog: 

 18/4 Tjänstemannanätverk GR (redan genomfört)

 16/5 Tjänstemannanätverk Sjuhärad

 19/5 Tjänstemannanätverk Fyrbodal

 19/5 DKR GR

 29/5 Tjänstemannanätverk Skaraborg

 2/6 DKR Sjuhärad

 8/6 DKR Fyrbodal

 9/6 DKR Skaraborg

Kollektivtrafiknämnden beslutade också att Västtågsutredningen ska gå ut på remiss till DKR 

och andra intressenter under hösten 2017. Tidsplan för den fortsatta processen ser ut enligt 

följande: 

 Under maj och juni sker dialog i de delregionala kollektivtrafikråden

 26/9 Kollektivtrafiknämnden fastställer remissunderlag för utredningen

 Remisstid blir oktober 2017 till och med januari 2018.

 Under våren 2018 lyfts ärendet i BHU, beredning för hållbarutveckling.

 Våren 2018 fastställer kollektivtrafiknämnden utredningsrapport och

rekommendationer inför vidare beslut i regionstyrelse (RS) och

regionfullmäktige (RF)

 Våren 2018, beslut i RS/RF

Västtågsutredningen visar att Målbild tåg 2035 kan kompletteras med mål om 13 nya stationer 

utifrån de kriterier och riktlinjer satts upp för utredningen. En viktig förutsättning är att 

infrastrukturen byggs ut så att fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden 

samt att kommunerna samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter. 

Kollektivtrafiknämnden ställer sig positiv till nya stationslägen, men tar inte ställning innan 

remissomgången till vilka stationslägen som kan vara aktuella. 
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Västtågsutredningen har dokumenterats i en huvudrapport och tre underlagsrapporter. 

 Huvudrapport

 Underlagsrapport 1: Analyser och beräkningar

 Underlagsrapport 2: Erfarenheter från Skåne och Småland

 Underlagsrapport 3: Utredning av station vid NÄL

Rapporterna finns på nedanstående länk: 

http://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-

styrelser/kollektivtrafiknamnden/ 

Huvudrapporten visar översiktligt utredningens resultat (20 sidor). I underlagsrapport 1 

framgår analyser och beräkningar för respektive stråk och potentiella stationslägen (70 sidor). 

I denna underlagsrapport visas om de olika stationslägena uppfyller uppsatta kriterier eller 

inte. I underlagsrapporten behandlas 35 olika utredningsalternativ och konsekvenserna av 

dessa. 

Vi ser fram emot en bra dialog under maj och juni. Rapporterna bifogas. Vi är tacksamma om 

DKR-sekreterarna distribuerar missiv och utredningsrapporter till deltagarna i god tid inför de 

kommande dialogmötena som nämns ovan.  

Med vänlig hälsning 

Jan Efraimsson 

Projektledare för Västtågsutredningen 
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Kontaktpersoner på Västra Götalandsregionen, avd kollektivtrafik och infrastruktur: 

 Jan Efraimsson, 0703-639289, jan.efraimsson@vgregion.se 

 Pontus Gunnäs, 0769-402824, pontus.gunnas@vgregion.se 

 

Foto på rapportens framsida: Stina Olsson 
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Sammanfattning 
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland. Det 

handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer.  

 

Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier som ska uppfyllas för att det ska vara 

meningsfullt att öppna nya stationer. Kriterierna handlar bland annat om resandetillskott, 

trafikekonomi och investeringsbehov i ny infrastruktur. 

 

I Västra Götaland finns idag cirka 100 tågstationer. I utredningen analyseras potentialen 

för att öppna ytterligare 40 stationer.  Kartläggningen visar att det finns  

35 tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa tätorter har idag inte 

någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, vilket motsvarar  

2 % av Västra Götaland befolkning.  I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar 

som ligger i utkanten av en större tätort som idag har en järnvägsstation men där några av 

kommunerna vill komplettera med ytterligare en station. Här bor idag 17 000 invånare 

vilket motsvarar 1 % av Västra Götalands befolkning. 

 

Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra 

Götalandsregionen att öppna stationer i mindre samhällen om detta kan åstadkommas till 

en ”rimlig” kostnad. Rekommendationerna utgår ifrån att staten och berörda kommuner 

finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till en mindre del kan den regionala 

transportinfrastrukturplanen utgöra en medfinansieringskälla om kommunerna och 

regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för tågtrafiken är Västra 

Götalandsregionens ansvar att finansiera. 

 

Västtågsutredningen visar att Målbild tåg 2035 kan kompletteras med mål om 13 nya 

stationer utifrån givna kriterier och analyser, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att 

fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna 

samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter. 

 

Utgångspunkten i utredningen är att nya stationer endast ska öppnas om det är långsiktigt 

försvarbart och att stationerna klarar uppsatta kriterier på lång sikt. Utredningen utgår från 

att Målbild tåg 2035, som regionfullmäktige tidigare beslutat, är genomförd i respektive 

stråk innan nya stationer öppnas. I utredningen redovisas således ytterligare 

investeringsbehov utöver Målbild Tåg 2035. Den tidigare beslutade målbilden för 2035 

bedöms generera 80 000 nya tågresor per dag. Det årliga regionbidraget ökar då med 555 

mnkr och investeringsbehovet i järnväg uppgår till  

45 mdr.  

 

Om de 13 nya stationerna öppnas och trafikeras med fler tåg enligt Västtågsutredningens 

förutsättningar ökar kollektivtrafikresandet med 4 500 resor per dag. Detta är en 

nettoeffekt av resandeökningar och resandeminskningar. Upprättade trafikupplägg 

innehåller fler tågturer och reducering av busstrafik. Regionbidraget bedöms öka med 12 

mnkr/år och investeringar i stationer och järnväg bedöms kosta 2,9 - 4,7 mdr utöver de 45 

mdr som redan ingår i målbilden. 

 

Efter Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas 

tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska göras 

av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033.  
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1 Bakgrund till utredningen 
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att 

utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland. 

Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Uppdraget är 

formulerat enligt följande: 

 

1. i dialog med kommunerna och Västtrafik AB komplettera Målbild Tåg 2035 

för att uppnå pågatågseffekten även i Västra Götaland. 

2. ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånare i 

Västra Götalands pågatågsystem (se kapitel 2 i denna rapport) 

 

Bakgrunden till uppdraget är att Skåne har haft en positiv utveckling av sin region- 

och lokaltågstrafik. Under åren 2011-2015 öppnades ett tjugotal nya stationer i 

nordöstra Skåne och södra Småland. Västtågsutredningen ska belysa om det är möjligt 

att få en liknande utveckling i Västra Götaland. 

 

Utredningen har skett i nära samverkan med tjänstemän från berörda kommuner.   

Samråd har även skett med Trafikverket. Politiska avstämningsmöten har skett i de 

delregionala kollektivtrafikråden under 2016. Ytterligare avstämningar och dialog sker 

i de delregionala kollektivtrafikråden under maj och juni 2017. Utredningen remitteras 

till råden under hösten 2017. 

 

Huvudrapporten och följande underlagsrapporter finns på  

http://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-

styrelser/kollektivtrafiknamnden/ 

 

i. Underlagsrapport 1: Analyser och beräkningar  

ii. Underlagsrapport 2: Erfarenheter från Skåne och Småland 

iii. Underlagsrapport 3: Utredning av station vid NÄL 

 

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras i ordlistan i bilaga 2. 
 

Trivector anlitades som konsult för genomförande av analyser och ekonomiska 

beräkningar. Följande personer har ingått i utredningens projektledning: 

 

- Jan Efraimsson, Västra Götalandsregionen (projektledare) 

- Ingemar Bengtsson, Västtrafik 

- Mats Améen, Trivector 

- Pontus Gunnäs, Trivector (under 2016 Trivector och under 2017 som VGRs 

regionutvecklare) 
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2 Hur kan stationerna bli centrala punkter för 
invånare i Västra Götalands tågsystem 

I detta avsnitt redovisas hur stationer kan bli centrala punkter i Västra Götalands 

tågsystem. Inledningsvis beskrivs vilken roll tågstationer har för utvecklingen av 

mindre orter. Därefter beskrivs hur stationssamhällen fysiskt kan utformas så att det 

gynnar ett hållbart resande där tåget är huvudresan.  

 
Stationers roll för utveckling av mindre orter 
Inom Mistra Urban Futures 1 kunskapsprocess ”Det urbana stationssamhället – vägen 

mot ett resurssnålt resande” har flera projekt genomförts för att se hur 

stationssamhällen kan utvecklas och vad som krävs för att nå en ökad andel hållbart 

resande. Ett delprojekt har varit ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess 

omland”. Nedan redovisas en sammanfattning av denna forskning.  

 

En ny tågstation är positivt för orten 

Orter kan utvecklas på ett positivt sätt till följd av stationsetableringar om rätt 

förutsättningar föreligger. Även i orter med redan god tillgänglighet, exempelvis med 

bil, kan tågstationer ge ett tillskott då möjligheten till pendlingsresor ökar. Orten 

tillgängliggörs då ytterligare för ungdomar och körkortslösa. En ny tågstation innebär 

bättre tillgänglighet för en bredare grupp människor. Forskningen visar också att en 

tågstation upplevs som ett stort värde för bygden och inger framtidstro. 

 

Det är inte alltid en station ger positiv utveckling 

Forskningen visar också att det inte föreligger entydiga resultat med positiv utveckling i 

alla stationsorter. I vissa fall har stationsorter en svag utveckling. Planeringen av 

stationsområden i större städer är inte alltid överförbart till mindre tätorter. Forskningen 

visar att det inte räcker att enbart öppna en tågstation. Det krävs mer för att satsningen 

ska bli lyckosam. Faktorer som har avgörande betydelse för utvecklingen i en ort är:  

 Hushållens avstånd till stationen 

 Ortens pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad, helst under 45 minuter 

 Tågets transportkvalitet, bl a turutbudet 

 Restidskvot, tågets restid i förhållande till bilen 

 Aktiv samhällsplanering från kommunens sida 

 

Familjer som flyttat från en stad till en mindre ort använder ofta bilen 

Forskningen visar att hushåll i mindre stationsorter i högre grad är bilburna jämfört med 

hushåll i större städer. Andelen som väljer tåget för arbetspendling beror på en 

kombination av ovanstående olika faktorer. Tågstationen ger samhället en attraktivitet 

med sin service, men bilen är fortfarande huvudtransportmedlet. Många familjer som 

flyttat från en stad till ett mindre stationssamhälle använder i högre grad bilen efter 

flytten för att klara att få ihop vardagspusslet. 

  

  

                                                 
1 Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling där 

bland annat Västra Götalandsregionen är medfinansiär. 
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Viktigt med hög standard på tågtrafikens utbud 

För de stationssamhällen som studerades i delprojektet ”Stationens roll för mindre orter 

och dess omland” visade att orter som ligger inom bra pendlingsavstånd till en större 

arbetsmarknader har en positiv utveckling. Även de orter som hade god tillgång till tåg 

med bra tågtrafikutbud och bra transportinfrastruktur med närhet till väg med hög 

kapacitet utvecklas positivt. Därtill fann forskningen att orter utvecklas positivt när 

kommunen medvetet satsat och samverkat med relevanta aktörer.  

 

Viktigt med pendlingstid under 45 minuter till större arbetsmarknad 

Forskningen visar att de tätorter som utvecklas bäst är de som ligger inom 45 minuters 

restid till en större arbetsmarknad och där tågtrafikutbudet är väl utbyggd. För orter 

som inte har dessa förutsättningar blir det ännu viktigare att kommunen aktivt arbetar 

samhällsplanering för att utveckla samhället.  

 

Tågstation bidrar till högre fastighetspriser 

Det nationella forskningscentrumet för kollektivtrafik, K2, har analyserat tågstationers 

betydelse för fastighetspriser. Tågtrafiken har en roll för tillgänglighet ur såväl sociala, 

ekonomiska som miljömässiga aspekter. Man kan därför förvänta sig att nyttan som 

människor upplever av att bo i närheten av en tågstation avspeglar sig i vad man är 

villig att betala för en bostad. De flesta forskningsstudier visar att närhet till tågstationer 

påverkar fastigheters värde. Effekterna kan dock skilja sig åt beroende vilken typ av 

tågtrafik som stannar vid stationen. Generellt verkar det finnas störst effekt på 

fastighetspriserna om tågtrafiken är anpassad för arbetspendling.  

 

Fysisk utformning av stationssamhällen 
Som tidigare nämnts räcker det inte att enbart öppna en tågstation och hoppas på en 

positiv utveckling i samhället med en hög andel hållbart resande.  

 

Bebyggelsen behöver utvecklas på ett sätt som gör att närheten till stationen 

prioriteras. Hushåll som fysiskt ligger nära en station har större pendlingsbenägenhet 

med tåg. De som bor inom en kilometer från stationen har allra störst incitament att 

välja tåget. Här är en svår avvägning mellan att förtäta samhällets kärna och erbjuda 

ett attraktivt boende och samtidigt minimera tågets negativa effekter som buller och 

vibrationer. I vissa fall krävs att stationens närområde anpassas till parkeringsplatser 

och offentliga rum eller service som inte är så störningskänslig. 

 

Det attraktiva stationssamhället prioriterar anslutningsresorna med cykel och gång. 

Åtgärder som underlättar möjligheten att ta cykeln på ett trafiksäkert sätt till stationen 

är positivt. Bra cykelvägar och cykelparkering vid stationen gör att fler väljer dessa 

kombinationsresor. Stationen har ett omland som gör att en del väljer att ta bilen till 

stationen. Det är då viktigt att kommunen bygger ut pendelparkeringar på ett sätt som 

ger korta gångavstånd mellan bil och tåg.    

 

Det geografiska läget på en station kan innebära att det är positivt att utveckla 

matarbuss från närliggande orter till tåget. Även här är det viktigt att planera för god 

tillgänglighet vid stationen och på så sätt erbjuda korta och bekväma omstigningar 

mellan buss och tåg. 

 

För att uppnå en positiv utveckling av stationssamhället krävs att kommunen aktivt 

arbetar med markanvändning och detaljplaner som gynnar en bebyggelseutveckling så 
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nära stationsområdet som möjligt. Men mot bakgrund av ovanstående text är det 

viktigt att beakta den enskilda ortens förutsättningar när det gäller att utveckla 

stationsnära bebyggelse.     

 

Ett aktivt arbete och god samverkan mellan alla berörda parter borgar för att 

tågstationerna kan bli centrala punkter för invånarna i Västra Götalands tågsystem. 

 

3  Erfarenheter från Skåne och Småland 
I nordöstra Skåne och södra Småland öppnades 21 nya stationer i mindre samhällen 

under åren 2011-2015. Syftet med satsningen var bland annat att integrera arbets- och 

bostadsmarknaden i berörda orter med det mer expansiva västra Skåne.  

 

Erfarenheterna från Skåne och Småland kan sammanfattas enligt följande: 

 

 Ett viktigt steg i genomförandet var att i ett tidigt skede teckna 

avsiktsförklaringar mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunerna.  

 Huvudprincipen i Skåne var att berörd kommun bekostade nya stationer. 

Regionen bekostade trafikeringen och via länstransportplanen även 

medfinansiering av ökad järnvägskapacitet. Trafikverket bekostade huvuddelen 

av järnvägens kapacitetsförstärkningar. 

 I Skåne fanns ledig järnvägskapacitet på huvuddelen av järnvägsnätet för att 

klara nya lokala tågturer. Nya tågturer kunde sättas in utan att förlänga 

körtiderna för Öresundstågen.   

 Alla nya stationer fick ett utbud motsvarande 11-20 dubbelturer/dag.  

 Parallella busslinjer utmed järnvägen i Skåne lades ned och ersattes med tåg. 

Några av de nedlagda busslinjerna har återinförts i efterhand. 

 För att klara trafikeringen av de nya stationerna krävdes ytterligare elva 

tågfordon.  

 Efter två år hade kollektivtrafikresandet till och från de nya stationerna i Skåne 

ökat med 1 100 resor per dag. Även genomresandet ökade.   

 Regionbidraget är relativt högt per ny resa när man jämför med medelvärdet 

för hela pågatågstrafiken.  

 Invånarna i berörda orter är överlag positiva till hur tågtrafiken påverkat 

bygdens utvecklingsmöjligheter. Invånarantalet har dock inte ökat i någon 

större omfattning. Troligtvis har tågtrafiken inneburet att utflyttningen minskat 

eller avstannat. 

 

Ytterligare information angående erfarenheter från Skåne och Småland finns i 

underlagsrapport 2. Erfarenheterna från Skåne och Småland har lyfts in i 

utredningsarbetet för Västtågsutredningen.  
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4 Trettiofem tätorter och fem områden/stadsdelar 
I utredningen ingår 35 tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa 

tätorter har idag inte någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, 

vilket motsvarar 2 % av Västra Götaland befolkning. Invånarantalet i de  

35 tätorterna varierar mellan 231 – 8 839 invånare. 

 

I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar som ligger i utkanten av en större 

tätort som idag har en järnvägsstation men där kommunerna vill komplettera med 

ytterligare en station. Här bor 17 000 invånare vilket motsvarar 1 % av Västra 

Götalands befolkning. I bilaga 1 redovisas invånarantalet i dessa tätorter och 

områden/stadsdelar. 

 

I Målbild Tåg 2035 ingår trafikering av ny stambana Göteborg-Jönköping och vidare 

mot Stockholm. Stationer på den nya stambanan behandlas inte i Västtågsutredningen. 

Dessa behandlas i den tidigare framtagna funktionsutredningen för tågstråket 

Jönköping-Borås-Göteborg år 2050. 

 

Dessa tätorter och områden/stadsdelar ingår i Västtågsutredningen 
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Under Västtågsutredningens genomförande har det skett tre tjänstemannasamråd med 

företrädare från kommunerna. Vid två av samråden fick respektive kommun beskriva 

eventuella utvecklingsplaner för sina tätorter och beskriva betydelsen av att öppna nya 

stationer i sin kommun. Den generella uppfattningen var att kommunerna ser positivt 

på att öppna stationer. Flera av kommunföreträdarna kände dock en oro över hur 

mycket busstrafiken skulle komma att reduceras och kunde inte ge ett entydigt svar 

när det gäller kommunens uppfattning om att öppna stationer. Därtill finns oro över 

förlängda restider och förlorad konkurrenskraft för tåget om nya stopp öppnas längs 

med banan utanför den egna kommunen. 

För vissa av tätorterna pågår redan idag kommunal planering av nya bostäder. I andra 

fall påtalades att sådan planering sannolikt kan påbörjas om en ny station ska öppnas. 

Därmed återstår en del arbete efter att Västtågsutredningen avslutats för att gå vidare 

med ytterligare samråd mellan VGR/Västtrafik och kommunerna.  

 

5 Kriterier för utredningens genomförande 
I Målbild Tåg 2035 finns kriterier beslutade när det gäller öppnandet av nya 

stationer. Under utredningens genomförande har kollektivtrafiknämnden 

beslutat om riktlinjer för utredningens genomförande. 

 

Nedan framgår kriterier där de potentiella stationerna prövas i två analyssteg. 

Dessutom visas riktlinjer för utredningens genomförande: 

 

Analyssteg 1 (resande och trafikekonomi) 
a) Nettoresandet på aktuell bana ska öka, d v s man ska vinna fler resenärer än 

man förlorar. 

b) Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig, d v s att 

kollektivtrafikens restider förhållande till bilen ska vara konkurrenskraftiga. 

c) Pendlingsbenägenheten mellan regionens större städer ska beaktas. 

d) Tågtrafikens kostnadseffektivitet ska beaktas. Minst 30 % marginalkostnads-

täckningsgrad ska eftersträvas, d v s minst 30 % av trafiksatsningens 

tillkommande kostnader bör täckas med nya biljettintäkter. 

 

Analyssteg 2 (infrastruktur) 
e) Infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas, d v s investeringskostnaden i 

kapacitetsförstärkt järnväg och stationer ska vägas mot resandetillskottet. 

 

Riktlinjer för utredningens genomförande 
 Långsiktigt ska minsta tågtrafikutbud vid en station vara 10 dubbelturer/dag. 

Detta motsvarar ett tåg i timmen i högtrafik. 

 Inledningsvis kan turutbudet vara minst 5 dubbelturer/dag. 

 Parallellgående busslinjer reduceras och byts ut mot tåg där så är möjligt. 

 Fokus på utredningen är år 2035.  

 Utredningen ska vara framåtsyftande. I analysen har antalet invånare och 

sysselsatta i tätorter som får en ny station har räknats upp med 30 procent 

jämfört med 2016. Om man ska klara en sådan befolkningsökning krävs att 

kommunerna arbetar aktivt med utvecklingsplaner för de tätorter som får 

stationer tätorten. 
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6 Metod för att beräkna resandet 
Att öppna nya stationer är positivt för invånarna i de aktuella tätorterna och 

kollektivtrafiken får därmed en resandeökning. Nya stationer kan dock påverka 

genomresandet negativt i form av längre restider. För att en stationssatsning ska vara 

meningsfull krävs att resandetillskottet på den nya stationen är större än förlusten av 

genomresande. Det har därför varit en central del i utredningen att utforma och pröva 

olika trafikeringsupplägg som ger så stort nettoresande som möjligt. Resandet har 

beräknats i både antal resor och personkilometer, d v s reslängden beaktas också i 

utredningen.  

I utredningen prövas två huvudprinciper för tåguppehåll i nya tätorter. 

 att stanna tätare med befintliga tågturer (risk att nettoresandet minskar). 

 att komplettera tidtabellen med nya lokala tågturer (risk att järnvägens kapacitet 

inte är tillräcklig). 

 

Beräkning av nya resor från nya stationer 

I Västtågsutredningen studeras ett fyrtiotal potentiella stationer. Det framtida 

kollektivtrafikresandet till och från respektive tätort beräknades med hjälp av en 

resalstringsmodell som bygger på erfarenheter från bland annat Skåne. Följande 

parametrar ingår i modellen: antalet boende och sysselsatta, boende och sysselsattas 

avstånd till en tänkt järnvägsstation, tätortens lokalisering, restiden till större städer, 

turtäthet mm.  

  

Beräkning av minskat genomresande 

Ytterligare uppehåll med befintliga tåg vid nya stationer förlänger restiden för dem 

som reser långt. För varje nytt stationsuppehåll görs ett tidspåslag i tidtabellen 

motsvarande 1,5-3 minuter beroende på tågets hastighet vid den nya stationen. Med 

hjälp av restidselasticitet beräknas hur mycket genomresandet minskar vid en förlängd 

restid. 

 

Reducering av busstrafik 
I samtliga utredningsalternativ förutsätts en reducering och anpassning av den 

parallellgående busstrafiken. I många av utredningsalternativen förslås stora 

förändringar av busstrafiken. I ett senare skede krävs mer detaljerade bedömningar av 

hur busstrafiken bör anpassas och reduceras.  

 

Det är viktigt att kommunerna har förståelse för att den parallellgående busstrafiken av 

ekonomiska skäl behöver reduceras om stationer öppnas och tågtrafiken byggs ut. 

Förslag till reducerad och anpassad busstrafik i olika stråk framgår i underlags- 

rapport 1. 
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7 Analyssteg 1 – Vilka tätorter klarar inte de fyra 
kriterierna?  

I det första analyssteget beräknades resandekonsekvenser och trafikekonomi 

av att öppna nya stationer 2035. Utgångspunkten för beräkningarna är att 

satsningar i Målbild Tåg 2035 är genomförda. Vad blir då resande-

konsekvenserna av att öppna ytterligare stationer i förhållande till fastställd 

Målbild Tåg 2035? 

 

De tätorter som markeras röda på kartan klarar inte uppsatta kriterier i något 

av de trafikeringsalternativ som har analyserats. Nettoresandet påverkas 

negativt och/eller kostnadstäckningsgraden uppnår inte 30 % om dessa 

stationer öppnas. I underlagsrapport 1 framgår detaljerade analysresultat för 

respektive stråk som studerats. 

 

 
 

Resultat av analyssteg 1 

Utredningen rekommenderar att inte öppna nya stationer i följande 13 tätorter: 

Hogstorp, Ödsmål, Alvhem, Frufällan, Rydboholm, Lövekulle, Vartofta, Kättilstorp, 

Odensberg, Torbjörntorp, Skultorp, Älgarås och Tösse 
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8 Analyssteg 2 - infrastrukturkostnad i 
förhållande till resandetillskottet.  

I detta analyssteg redovisas bland annat investeringskostnad i järnväg och stationer i 

absoluta tal och per ny resa. I underlagsrapport 1 framgår mer detaljerade uppgifter 

och hur investeringskostnaderna fördelar sig på järnväg respektive på stationer.  

 

Det bör poängteras att Västtågsutredningen har karaktären ”idéstudie” och är inget 

beslutsunderlag för ett genomförande. Det krävs fördjupade studier angående teknisk 

utformning av stationer, järnvägens investeringsbehov, justeringar i busstrafiken och 

överenskommelser angående finansiering innan beslut kan tas angående att bygga nya 

stationer. 

 

Nedan ges en redovisning av utredningens resultat stråk för stråk. 

 

 

Norge-Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Halden  
Studien omfattar följande fyra stationer; Bäckefors, Dals 

Rostock, Brålanda och Frändefors. Om man ska öppna 

stationer på denna sträcka krävs 10 nya dubbelturer med 

regiontåg på sträckan Trollhättan-Halden. Fem av dem 

ingår redan i Målbild Tåg 2035.  

 

De trafikekonomiska kalkylerna som upprättats i 

Västtågsutredningen omfattar hela sträckan Trollhättan-

Halden. Kostnadstäckningsgraden för tillkommande fem 

dubbelturer hamnar på 36 % och regionbidraget blir 

relativt högt per resa. Samråd angående eventuell 

medfinansiering av tågtrafikens underskott bör göras 

senare med företrädare från Östfold fylkeskommune.  

 

För att klara de 10 dubbelturerna krävs att järnvägen kompletteras med ytterligare ett 

mötesspår på svensk sida, utöver de två som redan föreslås i Målbild Tåg 2035. Den 

tillkommande infrastrukturen, järnväg och stationer, bedöms översiktligt kosta  

260-400 mnkr, vilket motsvarar 20-30 kr per ny resa. Utöver detta behövs eventuellt 

ett nytt mötesspår på norsk sida, som inte ingår i kalkylen. 

 

I Norge har det beslutats att bygga dubbelspår från Moss till Sarpsborg. Ambitionen 

är att dubbelspåret ska förlängas till ner till Halden fram till år 2034. Det är troligt att 

fjärrtrafiken Oslo-Göteborg då kommer att öka i omfattning. Med utökad 

regiontågstrafik Trollhättan-Halden finns en risk att banan kan bli överbelastad. Med 

dagens sätt att tilldela tåglägen skulle sannolikt regiontågen få stå tillbaka för fjärrtåg 

mellan Oslo-Göteborg. Detta kan vara en risk för den framtida regiontågstrafiken 

men kan också ses som en möjlighet, d v s att driva på utvecklingen av ny 

infrastruktur, genom att påvisa att det finns både regionala och nationella nyttor i 

stråket. 

 

Rekommendation av mål: Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i 

Bäckefors, Dals Rostock Brålanda och Frändefors, efter utbyggnad av 

nödvändig infrastruktur.  
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Norge-Vänerbanan, station vid NÄL 
Även en station i anslutning till Norra Älvsborgs Länssjukhus 

(NÄL) har analyserats i utredningen. Två alternativ har 

studerats – antingen en station i järnvägstunneln under 

sjukhuset eller norr om tunnelmynningen.  

 

Generellt genomgår sjukvården i Sverige en koncentration av 

specialistvård där färre sjukhus kommer erbjuda specialvård 

inom specifika områden. Detta ställer ökade krav på 

sjukhusens tillgänglighet i framtiden.  

 

En station vid NÄL innebär att NÄLs upptagningsområde 

växer geografiskt. Tillgängligheten till sjukhuset ökar 

markant och möjligheten att rekrytera personal förbättras. Restiderna för boende inom  

10-milsradien minskar med 30-70 %. Utgångspunkten i studien är att samtliga regiontåg 

stannar vid en ny station i anslutning till NÄL.  

 

Analysen visar att en station vid NÄL ger en kraftig ökning av kollektivtrafikresandet.  

Trafikekonomin är mycket god. Det ska också framhållas att det är synnerligen tekniskt 

komplicerat att bygga en station i en befintlig järnvägstunnel och därutöver är det höga 

säkerhetskrav eftersom tunneln även kommer att trafikeras av godståg. Det återstår ett 

omfattande arbete att beräkna kostnaden för en sådan station. En grov bedömning har 

gjorts i Västtågsutredningen att kostnaden eventuellt kan hamna på 700 – 1 000 mnkr, 

vilket motsvarar 30-43  kr per ny resa. En station norr om tunnelmynningen skulle bli 

billigare, men hamnar betydligt längre från sjukhuset och ställer därmed krav på en 

högklassig transfer-lösning. 

 

Se även underlagsrapport 3 ”Utredning av station vid NÄL.” 

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med en tunnelstation i anslutning till NÄL.  

Fortsatta samråd krävs med Trafikverket. 

 

 

Norge-Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Göteborg  
Den nya järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan invigdes 

2012. Banan har dubbelspår och trafikeras av fjärrtrafik, 

regiontåg, lokaltåg samt godståg. 

 

I utredningen studeras nya stationer i Velanda, Upphärad och 

Nygård. Sex olika trafikeringsalternativ har analyserats och 

redovisas i underlagsrapport 1.  

 

Samtliga alternativ där regiontågen mellan Trollhättan och 

Göteborg får nya uppehåll visar negativt nettoresande. 

Trollhättans kommun har visat stort intresse för en station i 

Upphärad. I ett av alternativen får regiontågen endast ett nytt 

uppehåll, d v s i Upphärad. Även detta alternativ ger negativt 

nettoresande. Resandetappet Tvåstad-Göteborg blir större än 

resandetillskottet i Upphärad. 
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I utredningen prövades även tre alternativ med utökad trafik, där en del av lokaltågen 

Göteborg-Älvängen förlängs till Trollhättan. Av dessa tre alternativ ger alternativ 

(UA4) bäst resultat. I UA4 snabbas regiontågen upp mellan Tvåstad och Göteborg 

genom att inte göra uppehåll i Lödöse, Älvängen och Bohus.  

Detta ger stora resandeökningar mellan städerna Vänersborg/Trollhättan och 

Göteborg. Resandetillskottet från de tre nya stationerna, Velanda, Upphärad och 

Nygård blir dock mindre än resandetappet från befintliga stationer i Lödöse, Älvängen 

och Bohus som får färre resmöjligheter.  

 

För att klara den utökade tågtrafiken skulle det krävas mer järnvägskapacitet. Det 

krävs att järnvägen får fyra spår på en delsträcka som är minst 7-10 kilometer och 

minst 3 stationer behöver inbegripas. Totalt uppskattas att ny infrastruktur i järnväg 

och stationer kostar 1,6 - 2,6 mdr, vilket motsvarar 80-130 kr per ny resa. Det innebär 

en hög infrastrukturkostnad per ny resa.  

 

Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med stationer i 

Velanda, Upphärad och Nygård. 

 
 

Kust till kustbanan, sträckan Borås-Värnamo 
Kust till kustbanan är en enkelspårig järnväg 

med begränsad tågtrafik. Endast fjärrtåg 

trafikerar banan idag. I Målbild Tåg 2035 

ingår en trafikering med fem dubbelturer med 

regiontåg Borås-Värnamo.  

 

Om man öppnar nya stationer på sträckan 

krävs tio dubbelturer med regiontåg mellan 

Borås och Värnamo, d v s ytterligare fem tåg 

jämfört med Målbild Tåg 2035. 

 

Fem utredningsalternativ har studerats. Det 

alternativ som bäst uppfyller kriterierna är  

UA3, d v s att öppna stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Utredningen visar 

att det finns goda möjligheter att effektivisera och reducera busstrafiken, vilket ger 

god trafikekonomi. För att klara den utökade tågtrafiken krävs att järnvägen 

kompletteras med 2-3 nya mötesspår. Förstärkt infrastruktur, i järnväg och stationer, 

bedöms kosta 250-460 mnkr. Detta motsvarar 32-59 kr per ny resa. 

 

Det skulle vara möjligt att öppna stationer även i Gånghester, Målsryd och Aplared,  

d v s totalt sex nya stationer utmed banan. Detta alternativ innebär dock något sämre 

resande och trafikekonomi, se närmare förklaring i underlagsrapport 1. Utredningen 

avvaktar synpunkter från Borås stad. 

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Hillared, Länghem och 

Grimsås, efter utbyggnad av nödvändig infrastruktur. 
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Kust till kustbanan, sträckan Borås-Göteborg 
Kollektivtrafikresorna mellan Borås och 

Göteborg sker idag till största del med 

busslinje 100. På längre sikt är ambitionen att 

dessa resor ska ske med tågtrafiken på den 

nya stambanan.  

 

Tågtrafikens syfte på Kust till kustbanan 

mellan Borås och Göteborg blir därmed att 

försörja resbehovet för ”mellanmarknaden”.  

I utredningen analyseras fem olika utredningsalternativ med vardera  

18 dubbelturer/dag. Idag trafikeras banan med 9 dubbelturer/dag. 
 

I alternativ (UA 2) analyseras tre nya stationer, d v s i Landvetter centrum, Härryda och 

Sjömarken. En fördel med detta alternativ är att det är möjligt att genomföra trafiken 

med i huvudsak befintlig järnvägsinfrastruktur. Det finns god samordningspotential för 

reducerad busstrafik, vilket ger god trafikekonomi. Infrastrukturen i form av tre 

stationer bedöms kosta 85-125 mnkr, vilket motsvarar 6-8 kr per ny resa. 

 

Det bör poängteras att det finns vissa begränsningar med exploateringsmöjligheten i 

Härryda kommun på grund av buller från flygplanen, vilket måste beaktas i det 

fortsatta arbetet. I Landvetter centrum finns svårigheter när det gäller lokaliseringen av 

en järnvägsstation i förhållande till tätorten. Möjligen kan de långa avstånden 

överbryggas med gång- och cykelvägar och matarbusstrafik. Västtågsutredningen visar 

att det finns potential för nya stationer. Det krävs fortsatta samråd i ett senare skede 

mellan berörda parter. 

 

Marginalkostnaden i ny infrastruktur för att inkludera stationer även i Rya, Olsfors och 

Hultafors skulle bli hög i förhållande till resandetillskottet, 445-575 mnkr.  

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Landvetter centrum, 

Härryda och Sjömarken.  

 

 
Bohusbanan, sträckan Uddevalla-Göteborg 
Målbild Tåg 2035 omfattar regiontågstrafik på sträckan 

Uddevalla-Göteborg. I Västtågsutredningen analyseras tre olika 

utredningsalternativ. Utredningen visar att nettoresandet minskar 

om man skulle stanna tätare med regiontågen, d v s med uppehåll 

även i Jörlanda och Säve. 
 

I alternativ UA 3 prövas en ny trafikstruktur för Bohusbanan med 

en regiontågslinje mellan Uddevalla och Göteborg som snabbas 

upp genom färre stationsuppehåll samt en lokaltågslinje mellan 

Stenungsund-Göteborg som stannar tätare och då även vid de nya 

stationerna Jörlanda och Säve. Analysen visar på stora 

resandeökningar med denna trafikstruktur. 
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Målbilden Tåg 2035 omfattar partiellt dubbelspår på en längre sträcka mellan 

Stenungsund och Göteborg samt uppgradering till 160 km/tim. Investeringskostnaden 

är uppskattad till 3,5 mdr. För att klara den nya trafikstrukturen krävs dubbelspår på 

hela sträckan Stenungsund-Göteborg. Investeringskostnaden i järnväg och stationer 

ökar med 1,6 - 2,7 mdr utöver Målbild Tåg 2035, vilket motsvarar en ökning med 73-

120 kr per ny resa. Alternativet innebär en hög infrastrukturkostnad per ny resa men 

resandenyttan och trafikekonomin är mycket god. 

 

En sådan satsning på Bohusbanan är egentligen mycket större förändring än att bara 

öppna stationer i Jörlanda och Säve. Den nya trafikstrukturen innebär resandeökningar 

i alla reserelationer utmed banan. Det handlar om en helt ny trafikstruktur för 

Bohusbanan med både regiontåg och lokaltåg, d v s samma trafikupplägg som  

Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan och Västkustbanan. 

 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Jörlanda och Säve, efter 

utbyggnad av infrastruktur med dubbelspår Göteborg-Stenungsund.  

 

 

Västra Stambanan, sträckan Skövde-Töreboda  

Västra Stambanan är hårt trafikerad och räknas som en av 

Sveriges viktigaste järnvägar. I utredningen analyseras fem 

nya stationer på stambanan mellan Skövde och Töreboda.  

 

Utredningen visar att trafikalternativ där de åtta regiontågen 

som ingår i Målbild Tåg 2035 får tätare stationsupphåll 

mellan Töreboda och Skövde ger negativt nettoresande och 

för låg kostnadstäckningsgrad.  

 

Därför analyseras även fyra alternativ med oförändrad 

uppehållsbild för de åtta regiontågsturerna och trafiken 

utökas med 10 nya dubbelturer mellan Skövde och 

Töreboda som stannar vid de nya stationerna. Endast 

alternativ UA 5, med samtliga fem stationer, ger tillräckligt 

god kostnadstäckningsgrad. Övriga alternativ hamnar på en 

kostnadstäckningsgrad under 30 %.  

 

För att klara den utökade trafiken med 10 nya dubbelturer krävs att järnvägens 

kapacitet förstärks på en delsträcka med ett partiellt fyrspår. Investeringskostnaden för 

ett partiellt fyrspår och nya stationer beräknas till 2,1 - 3,4 mdr utöver Målbild Tåg 

2035. Investeringskostnaden bedöms bli orimligt hög per ny resa, 331-535 kr per ny 

resa. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen visar på dålig trafikekonomi i 

vissa av utredningsalternativen eller att investeringskostnaden i infrastruktur blir 

orimligt hög. 

 

Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med dessa 

stationer. 
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9 Rekommendationer och ekonomiska konsekvenser 
Kollektivtrafiknämndens uppdrag från regionfullmäktige var att utreda 

förutsättningarna att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer för att uppnå 

”pågatågseffekten” i Västra Götaland.  Utredningen avser att även besvara frågan om 

det är möjligt att få en liknande utveckling med nya stationer som i Skåne.  

Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra 

Götalandsregionen att öppna nya stationer i mindre samhällen om detta kan 

åstadkommas till en ”rimlig” kostnad. Svaret på frågan om det går att åstadkomma en 

liknande utveckling i Västra Götaland är: ”Ja delvis, dock med färre stationer och en 

relativt hög investeringskostnad”. Det bör också noteras att det inte finns ett entydigt 

samband mellan nya stationssamhällen och ökad andel hållbart resande på regional 

nivå. Det krävs ytterligare åtgärder i tätorterna utöver själva stationen för stötta en 

ökad andel hållbart resande. 

Idag finns cirka 100 järnvägsstationer i Västra Götaland. Med de kriterier och riktlinjer 

som ingått i Västtågsutredningen föreslås att Målbild Tåg 2035 kompletteras med 13 

stationer. Det bör framhållas att detta ska ses som ett kompletterande mål till redan 

beslutad Målbild Tåg 2035. Utgångspunkten i utredningen är att de satsningar som 

tidigare redovisats i Målbild Tåg 2035 är förverkligade både när det gäller ny 

infrastruktur och ny tågtrafik i respektive stråk innan nya stationer öppnas. 

Genomförda kalkyler bygger på detta antagande. Det innebär att Målbild Tåg 2035 

utgör ”jämförelsealternativ” och utredningen visar marginaleffekten av att öppna nya 

stationer i förhållande till målbilden. 

Inledningsvis studerades 40 nya stationer i utredningen, varav 13 ”föll bort” i första 

analyssteget då dessa inte klarar uppsatta kriterier när det gäller resandet och 

trafikekonomin. I analyssteg 2, där infrastruktur och resandekonsekvenser jämfördes 

föll ytterligare 14 stationer bort på grund av oproportionerligt höga investerings-

kostnader i infrastruktur i förhållande till resandetillskottet.  
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Kvar blir 13 stationer som bedöms uppfylla uppsatta kriterier och ger positivt 

resandetillskott och god trafikekonomi. Vissa av dessa stationer ger dock relativt höga 

investeringskostnader per ny resa. 

 

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med mål att öppna följande 13 stationer.

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Om man öppnar stationer i dessa 13 tätorter bedöms att antalet kollektivtrafikresor 

ökar med 2 700 resor per dag2. Därutöver ökar nettoresandet i tågsystemet med 1 800 

resor per dag till följd av utökad tågtrafik. Den totala ökningen blir därmed 4 500 

kollektivtrafikresor. 

Det årliga regionbidraget för att finansiera kollektivtrafikens underskott bedöms öka 

med 12 mnkr/år. Investeringsbehovet i stationer bedöms uppgå till 1,2 – 1,7 mdr och 

investeringsbehovet i kompletterande järnväg bedöms uppgå till 1,7 – 3,0 mdr.  

De totala infrastrukturinvesteringarna blir därmed 2,9 – 4,7 mdr.  

                                                 
2 Notera att resandeökningen utgår från en hög befolkningsutvecklingstakt i berörda orter, väsentligt 

högre än genomsnittet i Västra Götaland 
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Ekonomiska konsekvenser av nya stationer och ytterligare tågtrafik, utöver Målbild Tåg 2035 

 

Kommentarer angående nya kollektivtrafikresor 

Utredningen visar att det finns en potential att öka kollektivtrafikresandet 

med 4 500 resor per dag om stationer. Detta är en nettoeffekt av 

resandeökningar och resandeminskningar. Resandeökningen kommer från 

både nya stationsorter och befintliga större stationsorter som får utbyggd 

tågtrafik. Tågresandet från de nya stationerna blir egentligen större än vad 

som framgår i tabellen. Tabellen visar endast förändringen av antalet 

kollektivtrafikresor sammantaget för buss och tåg. Antalet tågresor från 

stationerna blir fler, på grund av att en del befintliga bussresor i framtiden 

kommer att flytta över till tåg när stationen öppnas.  

 

Kommentarer angående regionbidrag 

Det sammanlagda regionbidraget per ny resa beräknas till 9 kr om man öppnar och 

trafikerar de 13 stationerna. Detta kan jämföras med hela Målbild Tåg 2035 som 

hamnar på 23 kronor per ny resa. Som jämförelse kan nämnas att Västtrafiks totala 

regionbidrag per resa under 2016 uppgick till cirka 14 kr.  

Skälet till det förhållandevis låga regionbidraget är att kostnaden för den stora 

ökningen av tågtrafiken i Västra Götaland fram till 2035 redan finns med i målbilden 

som regionfullmäktige fastställde 2013. Det är endast marginaleffekten av att trafikera 

nya stationer som visas i tabellen. Därmed blir regionbidraget per ny resa 

förhållandevis lågt.  

Kommentarer angående investeringskostnader 

På motsvarande sätt framgår att investeringskostnaden i infrastruktur uppgår till  

37-58 kr per ny kollektivtrafikresa när man öppnar och trafikerar de 13 stationerna. 

Detta handlar om kostnader för nya stationer och kapacitetshöjande åtgärder i 

järnvägen utöver de infrastrukturkostnader som finns i målbilden. Motsvarande siffra 

för hela Målbild Tåg 2035 hamnade på 31 kr per resa. Det innebär att 
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investeringskostnaden per ny resa blir högre för nya stationer än motsvarande kostnad 

per resa för hela Målbild Tåg 2035. Framför allt är det den kompletterande 

dubbelspårsutbyggnaden Göteborg-Stenungsund via Säve och Jörlanda samt station 

vid NÄL som drar upp kostnaden. 

 

10 Fortsatta processer 
I Västtågsutredningen rekommenderas att komplettera Målbild Tåg 2035 med  

mål om att öppna tretton nya stationer, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler 

stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna 

samtycker och planerar för en positiv utveckling av berörda tätorter.  

Det kvarstår behov av fördjupade utredningar och samråd mellan berörda parter innan 

ett beslutsunderlag kan tas fram. Rekommendationerna utgår från att staten och 

berörda kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till mindre del kan 

den regionala transportinfrastrukturplanen också utgöra en medfinansieringskälla om 

kommunerna och regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för 

tågtrafiken är Västra Götalandsregionens ansvar att finansiera. I denna studie har 

kommunernas intressen beaktats i samråden, men inte statens även om Trafikverket 

har medverkat och bistått utredningen med underlag. 

Västtågsutredningen har ett långsiktigt perspektiv. För att kunna genomföra Målbild 

Tåg 2035, som redan är beslutad av regionfullmäktige, krävs omfattande investeringar 

i järnvägsnätet – totalt 45 mdr. I Målbild Tåg 2035 görs inga prioriteringar angående 

vilka järnvägssträckor som är viktigast eller vilka som bör byggas ut först. Dessa 

ställningstaganden sker i andra processer där Målbild Tåg 2035 är vägledande för 

regionala och lokala persontrafikens utveckling. Detsamma gäller de rekommenderade 

målen i Västtågsutredningen. 

I första hand sker infrastrukturprioriteringar i samband med revidering av nationell och 

regional transportinfrastrukturplan. Det innebär att åtgärdsvalsstudier och samhälls-

ekonomiska bedömningar, eventuella andra utredningar och överenskommelser 

kvarstår att göra för respektive åtgärd, efter att Västtågsutredningen är fastställd.  

Västtågsutredningen har varit framåtsyftande när det gäller att bedöma potentialen för 

de tätorter som analyserats. Resandebedömningarna bygger på en befolkningstillväxt 

på 30 procent i de orter som får stationer. Detta är en högre befolkningstillväxt jämfört 

med de flesta kommuner i Västra Götaland. För att uppnå detta krävs att berörda 

kommuner och VGR/Västtrafik och Trafikverket gemensamt verkar för att nå en sådan 

utveckling. Det handlar egentligen om att samhällsplanering och kollektivtrafik bör 

utvecklas i samordnade processer såsom det beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet 

för Västra Götaland. 

Efter Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas 

tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska 

göras av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033. 
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Bilaga 1: Tätorter och områden/stationer som ingår i utredningen 
 

Uppgifterna avser år 2015. I utredningen ingår även tätorternas omland. 

  Antal 

invånare i 

tätorten 

 

Antal invånare i 

områden/stadsdelar 

1 Alvhem 322  

2 Aplared 463  

3 Brålanda 1521  

4 Bäckefors 709  

5 Dals Rostock 882  

6 Frufällan (ingår i Fristad)  917 

7 Frändefors 640  

8 Grimsås 694  

9 Gånghester (exkl. Målsryd) 1 600  

10 Hillared   639  

11 Hogstorp 384  

12 Hultafors 333  

13 Härryda 1146  

14 Jörlanda 1465  

15 Kättilstorp 231  

16 Landvetter 8839  

17 Länghem 1086  

18 Lövekulle (ingår i Alingsås)  4 000 

19 Moholm 647  

20 Målsryd (ingår i Gånghester) 930  

21 NÄL, Skogshöjden  2 013 

22 Nygård 490  

23 Odensberg 290  

24 Olsfors 617  

25 Rya 365  

26 Rydboholm 993  

27 Sjömarken   

(ingår i Sandared/Viared) 

 

 

 

3231 

28 Skultorp 3644  

29 Säve 759  

30 Södra Ryd (ingår i Skövde)  6 200 

31 Tidan 989  

32 Torbjörntorp 466  

33 Tösse 346  

34 Ulvåker 256  

35 Upphärad 572  

36 Vartofta 529  

37 Velanda 592  

38 Väring 641  

39 Älgarås 373  

40 Ödsmål 1414  

 Summa 35 108 17 128 
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Bilaga 2: Ordlista 

 

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras nedan. 

 

1. Målbild Tåg 2035 

En målbild för tågtrafiken 2035 som fastställdes av regionfullmäktige i juni 

2013. 

2. Jämförelsealternativ (JA) 

Tågtrafik och järnvägsinvesteringar som ingår i Målbild Tåg 2035. 

3. Utredningsalternativ (UA) 

Ett alternativt trafikupplägg som innehåller en eller flera nya stationer 

4. Kollektivtrafikresor 

Antalet resor med buss och tågtrafik (i denna utredning avses endast dessa två 

trafikslag) 

5. Regionbidrag (mnkr/år) 

Västra Götalandsregionens årliga belopp för att finansiera kollektivtrafikens 

underskott. 

6. Marginalkostnadstäckningsgrad 

Tillkommande biljettintäkter (mnkr) dividerat med tillkommande kostnader 

(mnkr) som uppstår på grund av en specifik åtgärd. Utrycks i procent. 

7. Nettoresandet 

En förändring av antalet kollektivtrafikresor när man jämför UA och JA. 

8. Infrastruktur 

Järnväg och tågstationer 

9. Dubbelturer per dag 

Antal turer med kollektivtrafik per riktning och dag (avser normalt m-f) 

10. Dubbelspår 

En järnväg med två spår – ett spår i var riktning 

11. Förbigångsspår 

Ett extra spår där ett snabbare tåg kan köra om ett långsammare tåg. 

12. Enkelspår 

En järnväg med endast ett spår (tåg kan inte mötas utan mötesspår) 

13. Mötesspår 

Finns på enkelspåriga järnvägar. Behövs när två tåg ska mötas 

14. Persontrafikarbete 

Antal personkilometer, d v s kollektivtrafikresenärernas totala reslängd i 

kilometer  

15. Fjärrtåg 

Kommersiella tåg som körs på längre sträckor. 

16. Regiontåg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor. 

17. Regionexpresståg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor med färre uppehåll. 

18. Lokaltåg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på kortare sträckor in mot Göteborg. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda förutsätt-

ningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland. Det handlar om att komplet-

tera Målbild Tåg 2035 med nya stationer.  

Detta dokument är en underlagsrapport till huvudrapporten för kollektivtrafiknämndens uppdrag.  

I denna underlagsrapport visas beräkningar och analyser för ett antal olika tågtrafikupplägg där 

konsekvenserna av fyrtiotal nya stationer prövas. 

Den regionala tågtrafiken har en tydlig roll för att vidga de lokala arbetsmarknadsregionerna genom 

konkurrenskraftiga restider. Stor vikt bör läggas på att knyta samman större orter och städer med 

varandra. Detta gäller både inom Västra Götaland och trafik över länsgränsen till grannlänen. 

Att öppna nya stationer är positivt för invånarna i de aktuella tätorterna och kollektivtrafiken 

får därmed en resandeökning. Nya stationer kan dock påverka genomresandet negativt i form 

av längre restider. För att en stationssatsning ska vara meningsfull krävs att resandetillskottet 

på den nya stationen är större än förlusten av genomresande. Det har därför varit en central 

del i utredningen att utforma och pröva olika trafikeringsupplägg som ger så stort nettore-

sande som möjligt. Resandet har beräknats i både antal resor och personkilometer, d v s 

reslängden beaktas också i utredningen.  

I utredningen prövas två huvudprinciper för tåguppehåll i nya tätorter. 

 att stanna tätare med befintliga tågturer (risk att nettoresandet minskar). 

 att komplettera tidtabellen med nya lokala tågturer (risk att inte järnvägens kapacitet är 

tillräcklig). 
 

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras i ordlistan i bilaga 2. 

1.2 Metod för att beräkna resandet 

Beräkning av nya resor från nya stationer 

I Västtågsutredningen studeras ett fyrtiotal nya stationslägen i tätorter och i vissa fall i stads-

delar där orten redan har en station men där kommunen vill öppna ytterligare en station. Det 

framtida kollektivtrafikresandet till och från respektive tätort beräknades med hjälp av en 

resalstringsmodell som bygger på erfarenheter från bland annat Skåne. Följande parametrar 

ingår i modellen: antalet boende och sysselsatta, boende och sysselsattas avstånd till en tänkt 

järnvägsstation, tätortens lokalisering, restiden till större städer, turtäthet mm.  

 

Beräkning av minskat genomresande 

Ytterligare uppehåll med befintliga tåg vid nya stationer förlänger restiden för de som reser 

långt. För varje nytt stationsuppehåll görs ett tidspåslag i tidtabellen motsvarande 1,5-3 minu-

ter beroende på tågets hastighet vid den nya stationen. Med hjälp av restidselasticitet beräknas 

hur mycket genomresandet minskar vid en förlängd restid. 
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Reducering av busstrafik 
I samtliga utredningsalternativ förutsätts en reducering och anpassning av den parallellgående 

busstrafiken. I många av utredningsalternativen förslås stora förändringar av busstrafiken. I 

ett senare skede krävs mer detaljerade bedömningar av hur busstrafiken bör anpassas och re-

duceras.  

 

Det är viktigt att kommunerna har förståelse för att den parallellgående busstrafiken reduceras 

om stationer öppnas och tågtrafiken byggs ut.  

1.3 Kriterier för utredningens genomförande 

I Målbild Tåg 2035 finns kriterier beslutade när det gäller öppnandet av nya stationer. Under 

utredningens genomförande har kollektivtrafiknämnden beslutat om riktlinjer för utredning-

ens genomförande. 

 

Nedan framgår kriterier där de potentiella stationerna prövas i två analyssteg. Dessutom visas 

riktlinjer för utredningens genomförande: 

 

Analys (resande och trafikekonomi) 
a) Nettoresandet på aktuell bana ska öka, d v s man ska vinna fler resenärer än man för-

lorar. 

b) Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig, d v s att kollektivtrafi-

kens restider förhållande till bilen ska vara konkurrenskraftiga. 

c) Pendlingsbenägenheten mellan regionens större städer ska beaktas. 

d) Tågtrafikens kostnadseffektivitet ska beaktas. Minst 30 % marginalkostnadstäcknings-

grad ska eftersträvas, d v s minst 30 % av trafiksatsningens tillkommande kostnader 

bör finansieras med nya biljettintäkter. 

 

Analys (infrastruktur) 
e) Infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas, d v s investeringskostnaden i kapaci-

tetsförstärkt järnväg och stationer ska vägas mot resandetillskottet. 

 

Riktlinjer för utredningens genomförande 
 Långsiktigt ska minsta tågtrafikutbud vid en station vara 10 dubbelturer/dag. Detta 

motsvarar ett tåg i timmen i högtrafik. 

 Inledningsvis kan turutbudet vara minst 5 dubbelturer/dag. 

 Parallellgående busslinjer reduceras och byts ut mot tåg där så är möjligt. 

 Fokus på utredningen är år 2035.  

 Utredningen ska vara framåtsyftande. I analysen har resbenägenheten, antalet invånare 

och sysselsatta i tätorter som får en ny station har räknats upp med 30 procent jämfört 

med 2016. Om man ska klara en sådan befolkningsökning krävs att kommunerna arbe-

tar aktivt med utvecklingsplaner för de tätorter som får stationer tätorten. 
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2 Analysförutsättningar 

2.1 Inventering tätorter 

Arbetet innebär att nya stationer på befintligt järnvägsnät ska föreslås och komplettera Målbild Tåg 

2035. Det ingår således inte att bygga nya järnvägssträckor eller återöppna godsbanor med person-

trafik. Inventeringen har därför begränsats till tätorter som ligger inom 1 km från befintlig järnväg 

med persontrafik. SCB:s definition av tätort innebär en sammanhängande bebyggelse med högst 

200 meter mellan husen och minst 200 invånare. I utredningen var ursprungligen fokus på de tätor-

ter som har mer än 500 invånare, men under arbetets gång har en utökning gjorts med tätorter som 

har 200-500 invånare. Utöver tätorterna finns det två stadsdelsstationer (Södra Ryd och Lövekulle), 

ett sjukhus (NÄL) samt fyra tätorter som var egna tätorter vid utredningens början men under ut-

redningens gång vuxit ihop med intilliggande orter (Frufällan med Fristad, Sjömarken med Sanda-

red och Viared, Gånghester och Målsryd med varandra). 

 

Figur 2-1 Möjliga nya stationer längs med dagens järnväg som analyseras i utredningen. 

  

133



4 

 Trivector Traffic 

 

Vid bedömning av resandeunderlaget ger tätortens folkmängd en ofullständig bild, då ibland boende 

och sysselsatta som kan ha nytta av en ny station finns utanför tätortsgränsen. Därför har resande-

underlaget istället beräknats med utgångspunkt från antalet boende och sysselsatta inom 1 km, 3 

km respektive 5 km radie från en tänkt station. När stationerna ligger tätt går cirklarna in i varandra 

och en del av underlaget finns med inom mer än en stations radier. För att undvika dubbelräkning 

har då värdena fått justeras.  

Resandeunderlag per ort har beräknats enligt följande: 

 Från ett tänkt stationsläge beräknas boende och sysselsatta inom intervallen 0–1, 1–3 samt 

3–5 kilometer.  

 Resalstringen bortom 5-kilomtersradien är erfarenhetsmässigt mycket liten för mindre stat-

ioner. Schablonmässigt adderas 5 % till det viktade resandeunderlaget för att inkludera denna 

resalstring. 

 För att omsätta antalet boende och sysselsatta till resandeunderlag viktas antalet personer så 

att resalstringen minskar när avståndet till stationen ökar. Viktningen görs med utgångspunkt 

från erfarenhetsvärden enligt Tabell 2-1. 

 På kartorna i denna underlagsrapport anges antalet boende och sysselsatta inom 1, 3 och 5 

km radie ifrån en tänkt station.  

 

Resbenägenheten med tåg avtar med avståndet mellan bostad/arbetsplats och tågstationen. 

 

Tabell 2-1 Vikt för beräkning av resandeunderlaget inom respektive avståndsintervall. 

Avstånd (km) Boende Sysselsatta 

0–1 1 0,5 

1–3 0,4 0,2 

3–5 0,1 0,05 

>5  +5 % +5 % 
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2.2 Trafikupplägg 

Trafikuppläggen illusteraras med linjegrafik enligt figuren nedan. Ett eller flera utredningsalternativ 

(UA) har tagits fram, vilka jämförs med ett jämförelsealternativ (JA), som är den tågtrafik som 

föreslås enligt Målbild Tåg 2035. Beräkningarna avser målåret 2035.   

 

Figur 2-2 Förklaring till kommande trafikuppläggsbilder. Ovanstående stationer är exempel för metodiken och ska inte tolkas 
som förslag. 
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2.3 Tidspåslag för tåguppehåll 

Nedanstående tabell visar erfarenhetsvärden för ungefärlig tid som åtgår för tåguppehåll med re-

sandeutbyte. De inkluderar viss tidsmarginal för störningar av olika slag, d v s tiderna kan användas 

vid tidtabellsläggning. Tidspåslaget beror bland annat på hur nära stationerna ligger varandra ef-

tersom tåget vid korta stationsavstånd inte hinner upp i hastighet och därför inte förlorar lika mycket 

tid för inbromsning och acceleration. I övrigt är det framförallt tågets hastighet genom stationen 

som avgör hur lång tid ett nytt uppehåll tar. 

Tabell 2-2 Erfarenhetsvärden för tidspåslag vid tåguppehåll med resandeutbyte. 

Tågtyp Hastighet         
(banstandard) 

Tidspåslag (min) 

Lokaltåg, avstånd mellan stationer 1–2 km  1 min 

Lokaltåg, avstånd mellan stationer 3–5 km Under 120 km/h 1 min 

Lokaltåg, avstånd mellan stationer 3–5 km  Över 120 km/h 1½ min 

Lokaltåg, avstånd mellan stationer över 5 km Under 120 km/h 1½ min 

Lokaltåg, avstånd mellan stationer över 5 km Över 120 km/h 2 min 

Regionaltåg Under 160 km/h 2½ min 

Regionaltåg 160–180 km/h 3 min 

Regionaltåg 180–200 km/h 3½ min 

Snabbtåg 180–220 km/h 4 min 

 

För små stationer, där uppehållstiden är ca ½ min, görs tidspåslag enligt ovan. För större stationer, 

där uppehållstiden är 1–2 minuter, görs tidspåslag med ytterligare 1 min.  
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2.4 Metod och förutsättningar för trafikekonomiska beräkningar 

Utredningen ska vara framåtsyftande. I analysen har antalet invånare, sysselsatta och antal resor i 

tätorter som får en ny station har räknats upp med 30 procent jämfört med 2016. Om man ska klara 

en sådan befolkningsökning krävs att kommunerna arbetar aktivt med utvecklingsplaner för de tä-

torter som får stationer tätorten1. Uppräkningen beror på bedömda förändringar av främst folkmäng-

den och i viss utsträckning även resbenägenheten med kollektivtrafik. För varje tågsatsning har 

sedan gjorts mer detaljerade beräkningar av hur resandet påverkas. 

Tillkommande kostnader för ett stationsuppehåll: 

 Totalkostnad för regiontåg utslagen per kilometer sätts till 67 kr/fkm2 (varav 52 kr/fkm är en 

rörlig del och 15 kr/fkm är en fast del) och 61 kr/fkm för lokaltåg3 (42 kr/fkm rörlig och 19 

kr/fkm fast) för lokaltåg. 

 Är det ett befintligt tåg som ska göra extra uppehåll när en ny station införs, tillkommer 

kostnader för förlängd körtid. Kostnaden varierar beroende på antal stopp och hur lång tid 

stoppet tar (se Tabell 2-2). Den tidsberoende kostnaden (åkande personal och kapitalkostna-

der) beräknas med utgångspunkt från den tidsberoende delen av vagnkilometerkostnaden 

som med genomsnittshastigheten på den aktuella banan räknas om till kronor per timme. 

 Skapas nya regiontågslinjer för att möjliggöra nya stationsuppehåll beräknas kostnaderna 

enligt: vagnkilometerkostnad4 x sträckans längd (km) x antal turer per vardag (enkelturer) x 

antalet vardagsekvivalenter per år (oftast 320 dagar/år). 

Påverkan på genomresandet pga. nya stationsuppehåll: 

 Ökad restid beräknas procentuellt. 

 Åktidselasticitet -0,6 används för att beräkna reducerat genomresande. 

 För genomgående tåg används procentuell medelbeläggning av passagerare/tur (den ligger 

erfarenhetsmässigt på 20–30 %). 

 

 

  

 
1 VGR har målsättningen att tredubbla resandet från 2012 till 2035. Detta kommer att kräva ett stort antal åtgärder som utbyggt turutbud, 
kortare åktider genom infrastrukturåtgärder och ändrade trafikupplägg, högre reskomfort i fordon och på hållplatser, taxeåtgärder, åtgär-
der för att dämpa biltrafikutvecklingen etc. De 30 % resandeökning som nämns här avser enbart den del som inte beror på trafikstandar-
den.   
2 Enligt Skånetrafiken (Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar 2014-11-26) kostar X31 när alla kostnader inbegrips exkl. kostnader 
som inte påverkas av trafikomfattningen 67 kr/fkm (48 kr/fkm är en rörlig del och 19 kr/fkm en fast del). X53, som antas användas i 
Västra Götaland, har ungefär samma kostnader som X31. 
3 Enligt Skånetrafiken (Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar 2014-11-26) kostar X61 när alla kostnader inbegrips exkl. kostnader 
som inte påverkas av trafikomfattningen 61 kr/fkm (42 kr/fkm är en rörlig del och 19 kr/fkm är en fast del). X61-fordon används även i 
Västra Götaland, 
4 61 eller 67 kr/fordonskm beroende på vagntyp. 
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Reducerad kostnad för busstrafik: 
 Nuvarande trafikkostnad per år beräknas för respektive berörd linje. 

 Varje berörd busslinje reduceras utifrån bedömd potential. Linjer som inte är aktuella för 

reduceringar eller andra förändringar tas inte med alls.  

 Grön: Stor potential = 70–100 % reduktion av busstrafiken. 

 Gul: Mellanstor potential = 35–65 % reduktion av busstrafiken 

 Röd: Ingen – liten potential = 0–30 % reduktion av busstrafiken 

 Potentiell besparing med bussar räknas upp med faktor 1,3 då trafikvolymen schablonmäss-

igt bedöms öka med 30 % på de aktuella linjerna 2017–2035. 

 

 

Figur 2-3 Busslinjer som berörs av eventuella nya tågsatsningar. Färgen visar maximal besparingspotential – se punktsatserna 
ovan. 
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Resandet till och från nya stationsorter: 
I tabellen nedan framgår antal påstigande per invånare och år5 för mindre orter som inte har egen 

stadstrafik. 

Tabell 2-3 Alstringstal för olika tätortskategorier, antal påstigande per invånare och år beroende på tillgång till kollektivtrafik. 

  storstadsreg.6 tätbygd7 landsbygd8 

 Mindre bussort, mindre än 10 dt/dag 30–40 25–35 20–30 

 Mindre bussort, timmestrafik 40–50 35–45 30–40 

 Mindre bussort, minst halv-timmestrafik  50–60 45–55 40–50 

 Mindre stationsort, mindre 10 dt/dag 35–45 30–40 25–35 

 Mindre stationsort, timmestrafik 50–60 45–55 35–45 

 Mindre stationsort, minst halv-timmestrafik 65–75 55–65 45–55 

 Samtliga potentiella stationsorter kategoriseras enligt Tabell 2-3 och totalt antal kollektiv-

trafikresenärer beräknas före och efter införandet av tåguppehåll. 

 I resalstringsvärdena i Tabell 2-3 ingår att tågen har högre resstandard än buss.9 

 När förändringen i antal resor beräknas är det totalt kollektivresande på orten som beräknas. 

Sett från ett samhällsekonomiskt och trafikhuvudmanna-perspektiv ökar inte intäkterna om 

tidigare bussresenärer börjar åka tåg. För att tåg ska vara intressant behöver den totala kol-

lektivtrafikstandarden på orten bli bättre som i sin tur leder till ökat kollektivtrafikresande. 

Kalkylerna beaktar inte omfördelat resande mellan buss och tåg, vilket torde bli en effekt av 

tågsatsningar.  

 Vid relativt lågt turutbud med tåg jämfört med dagens bussutbud finns det anledning att vara 

mer detaljerad i antalet påstigande/ort och år även om standardförbättringen på orten blir 

marginell. Med ett större utbud av buss- än tågförbindelser på en ort som får ett fåtal dub-

belturer tåg kommer ökningen av kollektivresandet att vara liten, men det är rimligt att anta 

något högre resande pga. tillgång till tåg. Schablonmässigt blir ökningen alltid minst +1 resa 

per invånare10 och år vid tågsatsningar. 

 

Beräkning av intäktsförändring: 

 Medelintäkt på 0,6 kr/pkm11 används. 

 Medelintäkten multipliceras med transportarbetet (antalet personkilometer) från tillkom-

mande resenärer i orten minus bortfall av genomresande pga. längre restid. 

Jämförelse av resultatet mot JA: 

Ovanstående beräkningar sammanställs och jämförs med JA som är trafiken i Målbild Tåg 2035. 

Följande parametrar jämförs: 

 Antal enkelresor (per vardag, ökning/minskning) 

 Persontransportarbete (pkm/vardag) 

 Trafikkostnader (mkr/år) 

 Biljettintäkter, förändring (mkr/år) 

 Regionbidrag (mkr/år)  

 Marginalkostnadstäckningsgrad (i procent, tillkommande biljettintäkter dividerat med tillkommande tra-

fikkostnader)  

 
5 Källa: Region Skånes rapport Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne (2016), sid 20 
6 Som storstadsregion räknas i Västra Götaland max 1 h restid t/fr Göteborg 
7 Som tätbygd räknas i Västra Götaland max 1 h restid t/fr Trestad, Skövde, Borås eller Jönköping 
8 Som landsbygd räknas områden som inte är tätbygd eller storstadsregion.  
9 Standardfaktorer som skiljer tåg från buss är åktid, ”spårfaktorn”, tydlighet, åkkomfort m.m. men även försämringar avseende turutbud 
och gångavstånd 
10 Räknat på tätortens befolkning 2015 
11 Ungefärligt värde som gäller för den regionala trafiken i Västra Götaland 
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2.5 Kostnad för en ny station 

I Tabell 2-4 beskrivs ungefärlig investeringskostnad vid nybyggnation av en station. Vilken lösning 

som lämpar sig bäst beror på förutsättningarna i respektive ort. Om det är möjligt att nyttja befintligt 

mötesspår eller planskildhet kan det gå med en billigare lösning. Anledningen till att samtliga kost-

nader är angivna i ett intervall beror på olika förutsättningar och standarder ger olika kostnader. Ett 

separat mötesspår bedöms kosta 80–100 mkr, medan en enkelplattform beräknas till 15–25 mkr. 

Skillnaden i kostnad för en plattform kan t.ex. vara om det behöver flyttas kontaktledningsbryggor 

eller ej.  

Tabell 2-4 Ungefärlig investeringskostnad för olika åtgärder, plattformar, mötesspår och förbigångsspår (mkr). 

Befintlig 
infrastruktur 

Förklarande 
skiss (rött=nytt) 

Nya sidospår Nya plattformar  Ny gång- 
förbindelse  
till plattform 

Total 
 kostnad 
(mkr) 

 
Dubbelspår max 160 
km/h 
 
   

  
Plattformar 
vid huvudspår 
30–40 mkr 

 
Planskild 
25–35 mkr 

 
55–75 

 
Dubbelspår >160 
km/h 
alternativ 1 

 

  
Plattformar  
vid huvudspår  
30–40 mkr 

 
Planskild 
25–35 mkr 

 
55–75 

 
Dubbelspår >160 
km/h 
alternativ 2 
  

 
2 förbigångs-
spår 160–200 
mkr 

 
Plattformar vid  
förbigångsspår  
30–40 mkr 

 
Planskild 
30–50 mkr 

 
220–290 

Enkelspår utan mötes-
spår 
 
  

 Plattform  
vid huvudspår 
15–25 mkr 

Krävs ej  
15–25 

Enkelspår och mötes-
spår 
 
 

 

  
Mittförlagd  
plattform 
25–60 mkr 

 
I plan 
5–10 mkr 
 

 
30–7012 

Enkelspår och mötes-
spår 
 
 
  

 Sidoplattformar 
30–40 mkr 

Alt A: Planskild 
25–35 mkr 
 
Alt B: Korsning i 
plan 5–10 mkr 

 
Alt A: 55–75 
 
Alt B: 35–50 

Enkelspår  
(av kapacitetsskäl 
kommer  
det att krävas mötes-
spår) 
alternativ 1  

 
Nytt mötesspår 
80–100 mkr 

 
Mittförlagd 
plattform vid  
nytt mötesspår 
25–35 mkr 

Alt A: Planskild 
20–30 mkr 
 
Alt B: Korsning i 
plan 5–10 mkr 

 
Alt A: 125-165 
 
Alt B: 110-145 

Enkelspår  
(av kapacitetsskäl 
kommer  
det att krävas mötes-
spår) 
alternativ 2  

 
Nytt mötesspår 
80–100 mkr 

Plattformar vid  
nytt mötesspår  
30–40 mkr 

Alt A: Planskild 
25–35 mkr 
 
Alt B Korsning i 
plan 5–10 mkr 

 
Alt A: 135-175 
 
Alt B: 115-150 

 
12 Den övre delen av spannet inkluderar att det krävs att spåret vidgas/flyttas.  
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3 ANALYS STRÅK FÖR STRÅK 2035 

I detta kapitel analyseras förutsättningarna för nya stationer med utgångspunkt från Västra Göta-

landsregionens Målbild Tåg 2035. Beräkningsresultaten avser målåret 2035. Redovisade resultat 

avser jämförelser med ett JA (jämförelsealternativ), som är den trafik som planeras enligt Målbild 

Tåg 2035. 

3.1 ANALYS AV NORGE-/VÄNERBANAN 2035 

Stråket Norge-/Vänerbanan är uppdelat på följande tre delsträckor:  

 Trollhättan – Halden 

 Öxnered-NÄL-Trollhättan (redovisas i Underlagsrapport 3 Utredning av station vid NÄL) 

 Göteborg – Trollhättan 

 

Utöver dessa tre delsträckor har vi identifierat tätorten Tösse som ligger utmed Norge-Vänerbanan 

i Åmåls kommun samt Alvhem i Ale kommun. Utredningen visar följande när det gäller Tösse 

och Alvhem: 

Tösse 
Tätorten Tösse har 346 invånare. På den 45 kilometer långa sträckan mellan Mellerud och Åmål 

finns inga andra tätorter än Tösse. Enligt Målbild Tåg 2035 kommer Vänerbanan norr om Mellerud 

att enbart trafikeras av regionexpresståg i timmestrafik. Regionexpresstågen är inte aktuella att 

stanna i så små orter som Tösse. Att inrätta särskilda regiontåg Mellerud – Åmål för att tillskapa 

uppehåll i Tösse bedöms inte som rimligt. En ny station i Tösse har därför inte utretts vidare. 

Alvhem 

På Norge-/Vänerbanan norr om Älvängen ligger Alvhem, som är en tätort med 320 invånare. Lo-

kaltågen vänder i Älvängen, vilket innebär att det bara är regiontåg som passerar samhället. Reg-

iontågen stannar i Lödöse Södra, som ligger en kilometer norr om Alvhem. Därmed finns bra tåg-

förbindelser nära samhället och stationsuppehåll i Alvhem har därför inte utretts vidare. 
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3.1.1 Trollhättan - Halden  

Följande utredningsalternativ har studerats för 2035: 

 UA: Regiontågen utökas till 10 dt och stannar i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda och Frän-

defors 

Befolkningsunderlag Trollhättan - Halden 

Potentiella nya stationer på sträckan Trollhättan - Halden är: 

 Bäckefors 

 Dals Rostock 

 Brålanda 

 Frändefors 

Tätorterna Bäckefors, Brålanda och Frändefors ligger så långt ifrån varandra att samtliga tre cirklar 

som behandlar underlaget inom 0–5 km används. Att Frändefors och Brålanda tangerar varandra 

med den yttre cirkeln bedöms som försumbart. För Dals Rostock används den yttre cirkeln på 3–5 

km med halv vikt på grund av att denna får med delar av Mellerud. 

 

Figur 3-1 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs norra delen av 
Norge-/Vänerbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 

Trafikupplägg Trollhättan – Halden 

Idag (2016) finns det 4 fjärrtåg på sträckan Trollhättan - Halden som går vidare till Oslo i ena 

riktningen och Göteborg i andra. Under 2017 utökades till 5 fjärrtåg. År 2035 förutsätts 5 regiontåg 

till Halden och 5 fjärrtåg mellan Oslo och Göteborg. Sammanlagt finns det därmed 10 dubbelturer 

per vardag. 
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Utredningsalternativet (UA) bygger på att turutbudet utökas från 5 till 10 dubbelturer med regiontåg 

per dag. Samtliga 10 regiontåg stannar vid de fyra potentiella stationerna. Att införa 5 dt utan up-

pehåll i JA skulle kunna vara ett första utvecklingssteg mot UA. 

I Figur 3-2 är fjärrtågsuppehållen i Ed och Öxnered markerade med grått och streckade. Detta in-

nebär att det kan finnas ett scenario där kommersiella aktörer väljer att inte stanna i Öxnered och 

Ed till följd av att regiontågen försörjer dessa stationer, utan satsar på ändpunktsmarknaden. I detta 

avseende är framtiden oviss. Det är därför viktigt att ta detta scenario i beaktande och inte utgå ifrån 

att nuvarande eller framtida fjärrtågsoperatörer bibehåller dagens uppehållsbild. 

 

Figur 3-2 Trafikupplägg mellan Trollhättan och Halden (UA). De nya stationerna som utreds är gulmarkerade med tätortsfolk-
mängden angiven. 

Med uppehåll i samtliga fyra nya orter beräknas restiden med regiontåg öka från 80 minuter till 90 

minuter mellan Halden och Trollhättan. 
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Reducering av busstrafik 

Den busstrafik som berörs av utredningsalternativet är linjerna 700 Ed-Bäckefors-Vänersborg13 och 

710 Mellerud-Brålanda-Trollhättan14.  

 

Figur 3-3 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Trollhättan-Halden. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har ingen 
övrig betydelse för potentialen att reducera. 

Busstrafiken bedöms kunna reduceras efter att nya tåguppehåll införts och för linje 700 beräknas 

en reducering på delsträckan Ed-Mellerud på 80 %. De återstående 25 % är tänkt som arbets- och 

studietur på förmiddagen och en på eftermiddagen tillsammans med några turer mellan Dals Ro-

stock och Mellerud. 

På delsträckan Mellerud-Brålanda reduceras linje 700 och 710 med 50 %. Tillsammans har de 24 

dt på sträckan och med 10 dt tåg kan dessa reduceras till 12 dt sammanlagt för linje 700 och 710.  

Delsträckan Brålanda-Trollhättan har linje 710 större resande och utbud. En ny tåglinje med 10 dt 

bedöms kunna reducera denna delsträcka med 25 % medan resterande turer får vara kvar och kom-

plettera tåget.  

 
13 Linje 700 har ca 11 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
14 Linje 710 har ca 20 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
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Trafikekonomi Trollhättan – Halden 

I Tabell 3-1 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. UA ger en relativt stor resandeök-

ning och intäktsförbättring, men kostnaderna ökar kraftigt när antalet tågturer byggs ut. Åtgärderna 

innebär att regionbidraget beräknas öka med 13 mkr/år. Kostnadstäckningsgraden beräknas till 37 

%.  

Resandeökningarna i UA (totalt +743) kommer till största del ifrån Brålanda (27 % av ökningen) 

och Frändefors (21 %) då dessa två orter skulle nå Göteborg under 1 timme. I övrigt beräknas re-

sandetillskottet kommer från genomresande då Ed och Halden får ett utökat turutbud med 10 reg-

iontåg (25 % av resandeökningen). Resterande ökning är jämt fördelad mellan Dals Rostock och 

Bäckefors (ca: 13-14 % vardera). 

Behov av infrastrukturåtgärder Trollhättan – Halden 

I Målbild Tåg 2035 har sträckan Trollhättan-Halden en trafikering som kompletterar fjärrtrafiken. 

En viktig målsättning är att regiontågen ska passa med korta bytestider i Halden mot Oslo och 

omvänt. På samma sätt ska regiontågen i Trollhättan ha anslutningar till/från Göteborg. I målbilden 

anges en infrastrukturförbättring för att möjliggöra trafik som motsvarar jämförelsealternativet (JA) 

i denna utredning, vilket innebär två mötesspår Ed-Skälebol15. 

Det är inte närmare definierat i målbilden var dessa mötesspår ska ligga, men det förutsätts att var-

dera ett mötesspår läggs på delsträckorna Ed-Bäckefors och Bäckefors-Råskogen16. Det bedöms 

således redan i JA vara nödvändigt med nya mötesspår för att kunna köra ett utbud om totalt tio 

region- och fjärrtågsturer (5 befintliga fjärrtåg samt 5 nya regiontåg som finns i JA). 

Behovet av mötesspår på delsträckan Ed-Halden behöver analyseras vidare, men avstånden mellan 

mötesspår är långa även där och därmed är det risk att det behövs nya mötesspår även på den del-

sträckan, på svensk eller norsk sida. Det kan eventuellt vara så att behovet Ed-Skälebol kan redu-

ceras till ett nytt mötesspår. Avgörande är hur ovan nämnda passning i Halden kan lösas och vilken 

flexibilitet inför framtida tidtabellsförändringar som bör finnas. Enstaka långa avstånd mellan mö-

tesspår begränsar både kapaciteten och flexibiliteten. Tillkommande kostnad för ett nytt mötesspår 

är 80-100 mnkr. 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och i några fall med planskild korsning över 

eller under spåren. Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Bäckefors: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid befintlig bussterminal; 55-75 

mkr. Alternativt mittförlagd plattform som eventuellt kräver baxning av spår samt korsning 

i plan 30-70 mkr.  

 Dals Rostock: Mittförlagd plattform samt gångförbindelse i plan; 30-45 mkr förutsatt att nytt 

mötesspår placeras där, annars plattform vid huvudspår; 15-25 mkr. 

 Brålanda: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr. 

Alternativt mittförlagd plattform som eventuellt kräver baxning av spår samt korsning i plan 

30-70 mkr. 

 Frändefors: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr. 

Alternativt mittförlagd plattform som eventuellt kräver baxning av spår samt korsning i plan 

30-70 mkr. 

 
15 Skälebol är greningspunkten med Vänerbanan 
16 Råskogen är mötesspåret just norr om Skälebol 
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Möjlig framtida trafikering Göteborg-Oslo beskrivs i Underlagsrapport kapacitetsanalys Oslo-Gö-

teborg till utredningen Oslo-Göteborg – Utvikling av jernbanen i korridoren (Trafikverket och Jern-

baneverket, 2016). Redan i scenario 2021 föreslås i rapporten att något nytt mötesspår byggs på 

sträckan. Utredningens trafikering liknar UA, med skillnaden att utredningens samtliga tåg inte 

stannar på några mellanstationer utöver dagens. 

Sammanställning resande och ekonomi Trollhättan – Halden 

Tabell 3-1 Sammanställning av resande och ekonomi för UA jämfört med JA, 
dvs konsekvenser av att öppna nya stationer. 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA  

RESANDE  

Koll-resor (enkelresor/vardag) 743 

Persontransportarbete (pkm/vardag) 42 605 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)  

Trafikkostnader, tåg: 33,6 

Trafikkostnader, buss: – 12,9 

Biljettintäkter: 7,7 

Regionbidrag: 13,0 

Marginalkostnadstäckningsgrad 37 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR  

Järnvägens kapacitet (mkr) 80-100 

Nya stationer (mkr) 180-300 

 

 

Måluppfyllelse Halden – Trollhättan 

I Tabell 3-2 är måluppfyllelsen i förhållande till Målbild tåg 2035 bedömd. UA har en ganska god 

måluppfyllelse. När pendlingsbenägenheten bedöms kan det konstateras att uppehåll i de fyra ana-

lyserade stationerna förlänger restiden, men utökat turutbud till följd av nya stationer beräknas vara 

mer värt för befintliga resenärer jämfört med negativ påverkan av restidsförlängningen. 

  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 

I Tabell 3-1 ovan visas ökat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Halden-Trollhättan. Därutöver 
krävs cirka 18 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild Tåg 
2035. 
 
Tabellen ovan visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därut-
över krävs cirka 180 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 
2035. 
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Tabell 3-2 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
 

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
 

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
 

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
 

Slutsats 

På sträckan Trollhättan-Halden finns det endast ett utredningsalternativ (UA) och det är också det 

som återfinns i huvudrapporten. 

Med uppehåll i Bäckefors och Dals Rostock kan busslinje 700 till stor del ersättas med tåg på 

delsträckan Ed-Mellerud, vilket påverkar trafikekonomin positivt. Resandet bedöms öka från Bäck-

efors och Dals Rostock som får kortare restider till Trollhättan respektive Halden.  

Brålanda har idag bra bussanslutning till Vänersborg och får med tåget kort restid även till Troll-

hättan och vidare mot Göteborg. Med ett byte till regionexpresståg i Trollhättan är det även möjligt 

att resa mellan Brålanda och Göteborg under en timme.  

Frändefors tätort har knappt hälften så många invånare som Brålanda. Nyttorna med en tågstation 

i Frändefors är väldigt likt Brålanda och den största vinsten bedöms ligga i att nå Göteborg under 

en timme. 

I Norge har det beslutats att bygga dubbelspår från Moss till Sarpsborg. Ambitionen är att dubbel-

spåret ska förlängas till ner till Halden år 2034. Detta skulle medföra att fjärrtåg kan köra Göteborg-

Oslo på cirka 2,5 timmar. Åtgärden kommer sannolikt leda till fler fjärrtåg i framtiden. Tillsammans 

med en ökad godstrafik på sträckan som är en del i satsningarna innebär det att den dimensionerande 

trafiken i framtiden kan bli ett regiontåg, ett godståg och ett fjärrtåg per timme och riktning. Tre tåg 

i timmen på en enkelspårig järnväg mellan Halden och Öxnered innebär att kapaciteten behöver 

byggas ut med fler mötesspår än de som föreslås i Västtågsutredningen. Det är troligt att tågtrafiken 

kan hamna i en situation där kapaciteten inte räcker till, och med dagens kriterier för tilldelning av 

tåglägen skulle sannolikt regiontågen få stå tillbaka för fjärrtåg mellan Oslo-Göteborg.  

Här finns möjlighet att ha ett defensivt eller offensivt synsätt: 

1. Defensivt synsätt: Avvakta med regiontågssatsning Trollhättan-Halden tills järnvägens ka-

pacitet byggts ut. 

2. Offensivt synsätt: Starta regiontågstrafik med fyra nya stationer så snart 2-3 mötesspår är 

byggda med risk att banan på sikt blir underdimensionerad utan ytterligare investeringar. 

Rekommendation av mål: Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Bäcke-

fors, Dals Rostock Brålanda och Frändefors, efter utbyggnad av nödvändig infrastruk-

tur.   
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3.1.2 NÄL 

Sjukhuset Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) behandlas i Underlagsrapport 3 Utredning av stat-

ion vid NÄL. 

3.1.3 Trollhättan – Göteborg 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Upphärad 

 UA2: Regiontåg stannar i Velanda och Upphärad 

 UA3: Regiontåg stannar i Velanda, Upphärad och Nygård 

 UA4: Lokaltåg förlängs och stannar i Velanda, Upphärad och Nygård med slopat region-

tågsuppehåll i Lödöse, Älvängen och Bohus 

 UA5: Lokaltåg förlängs och stannar i Velanda, Upphärad och Nygård med slopat region-

tågsuppehåll i Lödöse och Bohus 

 UA6: Lokaltåg förlängs och stannar i Velanda, Upphärad och Nygård med samma uppe-

hållsbild för regiontågen.  

Befolkningsunderlag Trollhättan – Göteborg  

Potentiella nya stationer på sträckan Trollhättan-Göteborg är: 

 Velanda 

 Upphärad 

 Nygård 

För Upphärad används hela underlaget inom de tre cirklarna. För Velanda ingår en del av Trollhät-

tan i den yttre cirkel, varför underlaget i 3–5 km blir missvisande. På samma sätt i ingår Lödöse 

tätort i det yttre intervallet i Nygård. Relevant underlag för Nygård återfinns därför inom 3 km.

 

Figur 3-4 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs södra delen av 
Norge-/Vänerbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 
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Trafikupplägg Trollhättan – Göteborg 

Idag (2016) finns det 4 fjärrtåg från Oslo samt 9 regionexpresståg från Karlstad tillsammans med 

27 regiontåg från Vänersborg/Säffle. 

År 2035 planeras det för 16 regionexpresståg mot Karlstad och att fjärrtågen har ökat från 4 till 5. 

Regiontågen mellan Trollhättan och Göteborg har ökat från 27 till 31 dubbelturer. Dessutom har 

det tillkommit 30 regiontåg som vänder i Trollhättan norrifrån och kommer från Uddevalla respek-

tive Halden. Denna trafik ingår i JA. 

Utredningsalternativ 1 (UA1) bygger på att turutbudet bibehålls, men 10 av de 31 dubbelturer mel-

lan Trollhättan och Göteborg stannar i Upphärad. I UA2 stannar dessa 10 dubbelturer även i Ve-

landa och i UA3 tillkommer dessutom Nygård. 

Som ett alternativ till att stanna regiontåg på nya stationer prövas i UA4, UA5 och UA6 en förläng-

ning av lokaltågen från Älvängen till Trollhättan. Detta innebär att Upphärad, Velanda och Nygård 

får fler turer (25 dt/vardag) utan att genomresande får längre restid. I förslaget får Älvängen (läggs 

tillbaka i UA5), Bohus och Lödöse slopade regiontågsuppehåll, vilket också innebär kortare restid 

med regiontåg Trollhättan – Göteborg. I UA6 testas att även lägga tillbaka Lödöse S och Bohus för 

att få samma uppehållsbild med regiontågen som i JA. Tanken med UA6 är att undvika att någon 

får det sämre.  

 

Figur 3-5 Alternativa trafikupplägg mellan Trollhättan och Göteborg (UA1-UA6).  

 

Med regiontågsuppehåll i Velanda och Upphärad beräknas restiden öka från 38 minuter till 43 mi-

nuter mellan Trollhättan och Göteborg med regiontåg. Ytterligare drygt 2 minuter kommer till vid 

uppehåll även i Nygård. Inom UA4 snabbas regiontåget upp och restiden går från 38 till 32. När 

tåguppehåll läggs tillbaka i UA5 och UA6 återgår restiden för regiontåget till 35 i UA5 och 38 i 

UA6.  

149



20 

 Trivector Traffic 

 

Reducering av busstrafik 

Den busstrafik som berörs av utredningsalternativen: 

 Linje 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan17. 

 Linje 425 Prässebo-Nygård-Lödöse18. 

 

Figur 3-6 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Trollhättan-Göteborg. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har 
ingen övrig betydelse för potentialen att reducera. 

Linje 630 trafikerar Sjuntorp som måste ha kvar busstrafik. Linjen bedöms i UA1 kunna reduceras 

på sträckan Upphärad-Sjuntorp tack vare uppehåll i Upphärad. Reduceringspotentialen blir då 

samma i UA1 som i UA2 då Velanda inte ändrar några förutsättningar för linje 630. Besparingspo-

tentialen för bedöms till -15 % för hela linje 630 i UA1 och UA2. I UA3-UA6 med stopp i Nygård 

bedöms linje 425 kunna reduceras med 50 % då halva busslinjens sträckning (Nygård – Lödöse) 

ersätts med tåg. 

Trafikekonomi Trollhättan – Göteborg 

I Tabell 3-3 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. UA1 leder till ett lägre resande än i 

JA beroende på att genomresande drabbas av restidsförlängningar. Intäkterna minskar också. Re-

duktionen av busstrafik ger marginellt minskade kostnader i UA1 och regionbidraget ökar med 4,8 

mkr. 

I UA2 och UA3 blir restiden längre för genomresande och antalet resor beräknas minska ytterligare. 

Tillsammans med ökade kostnader tyngs resultatet på linjen av minskat antal resor. Sammantaget 

 
17 Linje 630 har ca 19 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
18 Linje 425 har ca 11 dt per vardag, färre turer lörd och sönd. 
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beräknas varken UA1, UA2 eller UA3 ge någon positiv nettoeffekt för resandet och intäkterna 

minskar i dessa tre alternativ. 

I UA4 påverkas resultatet av många faktorer på samma gång. Genomresandet mellan Trollhättan 

och Göteborg ökar då restiden minskar från 38 till 32 minuter. För nya uppehåll i Velanda, Upphä-

rad och Nygård erhålls nya resor medan Älvängen, Lödöse och Bohus får ett minskat resande. Totalt 

ger detta ett tillskott i antal resor där genomresande står för den största ökningen. Eftersom de gen-

omresande blir fler och åker längre sträckor beräknas intäkterna öka och persontransportarbetet 

likaså. UA5 påminner om följderna av UA4 med skillnaden att Älvängen behåller sitt turutbud och 

antal resande. Detta ger dock ett sämre resultat än UA4. Inom UA6 får ingen station lägre turutbud, 

men heller ingen stor vinnare. Lödöse får utökat turutbud och visst utökat resande. Summan av detta 

alternativ blir väldigt dyrt då uppsnabbade regiontåg kan motivera en del av lokaltågssatsningen. 

Nu blir marginalkostnadstäckningsgraden endast 15 % utan snabba regiontåg. 

Behov av infrastrukturåtgärder Trollhättan – Göteborg 

I Målbild Tåg 2035 ökar turtätheten på sträckan, både för lokala och regionala tåg. För att möjlig-

göra det anges ett antal infrastrukturförbättringar i målbilden, som motsvarar jämförelsealternativet 

(JA) i denna utredning: 

 Ytterligare vändspår i Älvängen 

 Plattformsförlängning till 250 meter 

 Hastighetshöjning till 250 km/h 

Den avgörande skillnaden mellan jämförelsealternativet (JA) och utredningsalternativen är i UA1-

3 att tio dubbelturer av regiontågen gör fler uppehåll, vilket ger förlängda restider. I UA4-UA6 

förlängs lokaltågslinjen Göteborg-Älvängen till Trollhättan vilket dels ökar antalet turer, dels ökar 

skillnaden i genomsnittshastighet mellan tågen. 

I UA1 bedöms ingen ny infrastruktur vara nödvändig. I UA2-3 ökar risken för att långsamma tåg 

behöver köras om av snabbare, åtminstone vid störningar i trafiken. I det fallet finns behov av en 

station där sådan omkörning (förbigång) kan ske. I UA4-UA6 behöver både region-, regionexpress- 

och fjärrtåg köra om lokaltåg. Detta skulle kunna ske vid någon av lokaltågstationerna, troligtvis 

Nödinge eller Nol, men en sådan lösning ger dock ca sex minuters längre restid för lokaltågen, 

vilket är en betydande försämring. 

För att inte förlänga restiderna behöver istället två nya parallella spår byggas på lämplig delsträcka. 

En sådan sträcka bör omfatta minste tre stationer där lokaltågen gör uppehåll för att inte förlänga 

restiderna. Lämplig sträcka skulle kunna vara Nödinge-Älvängen, alternativt Nol-Lödöse södra. 

Nödvändig järnvägsinvestering bedöms i de olika UA vara: 

 UA1: ingen investering 

 UA2-3: nytt förbigångsspår i vardera riktningen, till exempel i Upphärad; 160-200 mkr 

 UA4-UA6: nytt dubbelspår ca 7-10  km (innebär partiellt fyrspår på delsträckan), inklusive 

plattformar vid tre stationer; ca 1 425 – 2 375 mkr 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller under spåren. 

Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Nygård: Sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång; 55-75 mkr 

 Upphärad: Sidoplattformar vid huvudspår (UA1), sidoplattformar vid sidospår i UA2-UA3 

där det krävs omkörningsmöjlighet (kostnad för sidospår redovisas ovan) och planskild över-

gång till plattformar; 55-75 mkr 

 Velanda: sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång till plattformar; 55-75 mkr 
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Sammanställning resande och ekonomi Trollhättan – Göteborg   

Tabell 3-3 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1-UA5 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 

RESANDE       

Koll-resor (enkelresor/vardag) – 322 – 368 – 414 1099 1065 955 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 25239 – 30776 – 35527 100526 60676 36404 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)       

Trafikkostnader, tåg: 1,2 2,3 3,5 32,9 38,5 45,7 

Trafikkostnader, buss: – 1,1 – 1,1 – 2,2 – 2,2 – 2,2 – 2,2 

Biljettintäkter: – 4,5 – 5,5 – 6,4 18,1 10,9 6,6 

Regionbidrag: 4,6 6,7 7,6 12,6 25,4 36,9 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. Neg. Neg. 59 % 30 % 15 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR       

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 160-200 160-200   1425-2375 1425-2375 1425-2375 

Nya stationer (mkr) 55-75 110-150 110-150 165-225 165-225 165-225 

 

 

Måluppfyllelse Trollhättan – Göteborg 

I Tabell 3-4 är måluppfyllelsen i förhållande till Målbild tåg 2035 bedömd. UA1-UA3 klarar varken 

kraven på ökat nettoresande eller kostnadseffektivitet (minst 30 % i kostnadstäckningsgrad, ktg). I 

UA4-UA5 påverkas genomresande positivt då det är lokaltåg som förlängs till Trollhättan och reg-

iontågen snabbas upp och nettoeffekten på resandet bedöms bli positivt. Biljettintäkterna bedöms 

öka mest i UA4 och regionbidraget ökar i samtliga alternativ. Inom UA6 blir kostnaden för tåg hög 

i relation till biljettintäkterna.  

Tabell 3-4 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
      

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
      

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
      

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
      

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 

 
I Tabell 3-3 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Trollhättan – Göteborg. Där-
utöver krävs cirka 48 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild 
Tåg 2035. 
 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därutöver 
krävs cirka 450 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 2035. 
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Slutsats 

Av de sex utredningsalternativ som analyserats kan det konstateras att ingen av dessa tre nya stat-

ioner ger ett tillskott på antal resor som motiverar att stanna med regiontåget. Detta är en följd av 

att regiontågsresandet mellan Tvåstad och Göteborg är mycket starkt idag och skulle drabbas av 

förlängda restider.  

Utredningsalternativen som innebär att lokaltåget förlängs från Älvängen till Trollhättan ger ett 

positivt nettoresande då Tvåstad-Göteborg får snabbare förbindelser i UA4 och UA5. Nya stationer 

förväntas öka antalet resor medan Lödöse S, Älvängen och Bohus får ett minskat turutbud och 

därmed också ett minskat resande. Sträckan Göteborg-Trollhättan har troligen bäst standard på järn-

vägen i hela Västra Götaland.  

Alternativ UA4 bedöms vara det bästa alternativet resandemässigt, men innebär 1,6 – 2,6 miljarder 

i investering i förstärkt järnväg. I UA 4 ökar resandet mellan Tvåstad och Göteborg samt till och 

från de tre nya stationerna Nygård, Upphärad och Velanda. Det blir dock ett stort resandetapp från 

de befintliga stationerna Lödöse, Älvängen och Bohus som får färre förbindelser. 

I UA6 har regiontåget samma uppehållsbild som idag tillsammans med ett förlängt lokaltåg. Detta 

ger inga förlorare utan alla stationer får samma turutbud som i JA eller bättre. Dock försvinner 

besparingen och resandetillskottet i form av uppsnabbade regiontåg och i UA6 innebär att tillkom-

mande intäkter endast täcker 15 % av kostnadsökningen. Detta är för låg kostnadstäckningsgrad 

enligt uppsatta kriterier. 

I huvudrapporten återfinns UA4 som ger bäst resultat av dessa sex utredningsalternativ. Till följd 

av ovanstående resonemang kring förlorare och vinnare på denna trafiklösning tillsammans och hög 

investeringskostnad i en redan välutbyggd järnväg rekommenderas inga nya stationer på denna 

sträcka. 
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3.2 ANALYS AV KUST-TILL-KUSTBANAN 2035 

Följande två delsträckor har studerats:  

 Borås-Värnamo 

 Göteborg-Borås 

 

3.2.1 Borås – Värnamo 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Länghem 

 UA2: Regiontåg stannar i Länghem och Grimsås 

 UA3: Regiontåg stannar i Hillared, Länghem och Grimsås 

 UA4: Regiontåg stannar i Gånghester, Målsryd, Hillared, Länghem och Grimsås 

 UA5: Regiontåg stannar i Gånghester, Målsryd, Aplared, Hillared, Länghem och Grimsås 

 

Befolkningsunderlag Borås – Värnamo 

Potentiella nya stationer på sträckan Borås-Värnamo är: 

 Gånghester 

 Målsryd 

 Aplared 

 Hillared 

 Länghem 

 Grimsås 

Underlaget i dessa orter på östra delen av Kust-till-kustbanan kräver en del manuell bearbetning, då 

orterna ligger mycket tätt och influensområdena går omlott. I Gånghester används bara 0–1 km då 

övriga cirklar tangerar/täcker in Borås och Målsryd. Även för Målsryd används enbart 0–1 km. 

Däremot i Aplared, Hillared, Länghem och Grimsås fungerar underlaget i 0–3 km och enbart yttre 

cirkeln mellan 3–5 km slopas. I fallet med Grimsås är det inte problem med att ringarna ligger för 

tätt, istället täcker 3–5 km radien in Hestra som har befintlig station. Även där används 0–3 km. 

 

Figur 3-7 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs östra delen av 
Kust-till-kust-banan. Inför beräkningen av resandet år 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 
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Trafikupplägg Borås – Värnamo 

På den östra delen av Kust-till-kustbanan finns idag 4 fjärrtåg som trafikerar Borås-Värnamo på 70 

minuter och går vidare mot Göteborg i västlig och Kalmar i östlig riktning. I JA är det samma restid 

men ytterligare ett fjärrtåg (5 dubbelturer totalt) samt 5 regiontåg som går vidare till Växjö. 

I samtliga fem utredningsalternativ utökas regiontågens 5 dubbelturer till 10 dubbelturer. 

 

Figur 3-8 Alternativa trafikupplägg mellan Borås och Värnamo (UA1-UA5). De nya stationerna med tätortsfolkmängden angiven 
är gulmarkerade om de är större än 500 invånare och rödmarkerade om de är mindre. *Gånghester och Målsryd är 
från 2015 en tätort och bef.ökningen är proportionellt fördelad mellan dem. 

Reducering av busstrafik 

Längs sträckan Borås – Värnamo finns det flera busslinjer som påverkas av nya stationsuppehåll. 

Dessa är: 

 303 Länghem - Lockryd – Borås (10 dt M-F) 

 325 Tranemo - Grimsås - Nittorp – Tranemo (7 dt M-F) 

 350 Tranemo – Lockryd – Borås (21 dt M-F mellan Tranemo och Lockryd samt 11 dt 

Lockryd-Borås) 

 351 Tranemo - Lockryd – Borås (låg- och helgtrafikslinje till 350, går 2 dt M-F, 10 dt på 

lördagar och 9 dt på söndagar) 

 360 Svenljunga – Borås (20 dt M-F) 

 361 Svenljunga – Borås (samma typ av linje som 351 ovan men fungerar som lågtrafiklinje 

till linje 360 istället)19 

 
19 Linje 360 mellan Svenljunga-Borås bedöms inte påverkas av nya tåguppehåll på denna sträcka i den utsträckningen att den skulle 
kunna reduceras.  
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Figur 3-9 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Värnamo-Borås. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har ingen 
övrig betydelse för potentialen att reducera.  

I UA1 reduceras busslinjerna enligt följande: 

 Linje 303 med 25 % då den slopas helt på delen Hillared-Länghem. 

 Linje 350 med 80 % då denna kan mata till tåg i Limmared istället för Lockryd/fortsätta till 

Borås. 

 Linje 351 slopas helt. 

 Linje 301 kompletteras med ytterligare någon tur mellan Länghem och Tranemo. 

 Linje 350 och 351 har då samma körväg och kan förenkla för resenären genom att slå ihop 

dessa till 1 linje20.  

I UA2 reduceras busslinjerna enligt följande: 

 Busslinjerna 303, 350 och 351 reduceras på precis samma sätt som i UA1. 

 Linje 325 reduceras med 50 % då tåget stannar i Grimsås.  

I UA3 föreslås följande reduceringar: 

 Aplared får nu hållplats vid Rv27 och får uppehåll med linje 360. 

 Linje 303 reduceras med 70 % och vänder i Målsryd.  

 Linje 361 reduceras 5 % genom att slopa körvägen via Hillared (bör utredas vidare för att 

fastställa verkligt behov). 

 Linje 302 kompletteras med 2 turer för arbets- och studiependling Hillared-Svenljunga. 

 I övrigt reduceras linje 325, 350 och 351 på samma sätt som i UA2. 

I UA4 och UA5 föreslås följande reduceringar: 

 Linje 303 slopas helt. 

 I övrigt samma som i UA3. 

 
20 Färre linjer som har samma körväg gör det enklare för resenären vilket ger ett ökat resande (beräknas +10% på linjerna). 

156



27 

 Trivector Traffic 

 

Hillared, Länghem och Grimsås ligger vid järnvägen, men vid sidan om de stora landsvägarna, 

vilket i nuläget innebär krokiga och långsamma busslinjesträckningar. Det innebär stora fördelar 

med tågtrafik.  

Aplared, Målsryd och Gånghester ligger nära Borås med korta restider. Dessa orter ligger bra till 

för busstrafiken och behöver trafikeras av bussar mellan Svenljunga och Borås oavsett eventuella 

nya stationer. Där är således en tågsatsning inte lika meningsfull. 

Trafikekonomi Borås – Värnamo  

I Tabell 3-5 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. I UA3 erhålls den största resande-

ökningen vilket tillsammans med stora kostnadsbesparingar i busstrafiken innebär en god margi-

nalkostnadstäckning (94 %). UA4 ger en liten försämring jämfört med UA3, men även detta alter-

nativ ger en nettoökning i resandet samt en god kostnadstäckningsgrad. 

På sträckan Borås-Värnamo passerar tåget länsgränsen till Jönköpings län. När det gäller kostnads-

fördelningen mellan länen har i denna utredning 55 % fördelats på Västra Götaland och 45 % på 

Jönköpings län.  

Behov av infrastrukturåtgärder Borås – Värnamo 

I Målbild Tåg 2035 har sträckan Borås-Värnamo en trafikering som kompletterar fjärrtrafiken. Inga 

infrastrukturåtgärder är föreslagna i Målbild Tåg 2035, som utgör jämförelsealternativ (JA) i denna 

utredning, då utbudet är relativt begränsat (sammanlagt tio dubbelturer fjärr- och regiontåg med 

dagens uppehåll). Samtliga UA kräver därför kompletterande infrastruktur dels på grund av att an-

talet tåg ökar, dels på grund av skillnaden mellan tågens hastighet ökar då regiontågen gör fler 

uppehåll. Det är också viktigt att infrastrukturen är tillräcklig för att tidtabellen ska kunna göras 

attraktiv för lokala resbehov när tågen stannar på fler stationer och ersätter viss busstrafik på 

sträckan. 

Alternativen UA1-UA5 skiljer sig inte tillräckligt mycket för att behoven ska skilja sig mellan 

dessa. Det bedöms att behovet är två, eller eventuellt tre nya mötesspår på några av delsträckorna 

Borås-Hillared, Hillared-Limmared och Limmared-Hestra, där det är långt mellan befintliga mö-

tesspår. Körtiden för godståg Borås-Hillared är t.ex. ca 20 min, för ett fjärrtåg bara några minuter 

kortare. Det gör det omöjligt att köra så omfattande trafik med fjärrtåg, regiontåg och godståg. Att 

uppehållen i UA1-2 är färre bedöms inte minska behovet, då det ökade tågantalet är den främsta 

orsaken till att ny kapacitet behövs.  

Behovet av nytt mötesspår på den relativt långa delsträckan Hillerstorp-Värnamo har inte analyse-

rats. 

Behov av ny infrastruktur bedöms vara: 

 Målsryd: Nytt mötesspår; 80-100 mnkr  

 Länghem: nytt mötesspår; 80-100 mnkr 

 Limmared-Hestra: nytt mötesspår; 80-100 mnkr 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och i vissa fall planskildheter. Behov och 

kostnad är bedömt enligt följande: 

 Gånghester: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr  

 Målsryd: Plattform vid huvud- och nytt sidospår samt planskild övergång vid gamla stat-

ionen; 55-75 mkr 

 Aplared: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr  
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 Hillared: två nya sidoplattformar vid befintlig planskild korsning; 30-40 mkr 

 Länghem: Mittförlagd plattform samt planskild övergång vid gamla stationen; 45-75 mkr  

 Grimsås: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr, vilket förutsätter att nytt mötesspår inte ligger 

i Grimsås, om så skulle bli fallet; 30-45 mkr för mittförlagd plattform. 

Sammanställning resande och ekonomi Borås – Värnamo    

Tabell 3-5 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1-UA5 jämfört med JA. Notera att tabellen visar 55 % av kostnad, 
intäkter, regionbidrag där resterande 45 % betalas av Jönköpings län.  

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 

RESANDE      

Koll-resor (enkelresor/vardag) 273 405 427 464 476 

Persontransportarbete (pkm/vardag) 29529 35560 34774 32259 31017 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)      

Trafikkostnader, tåg: 12,2 12,6 13,6 14,5 14,9 

Trafikkostnader, buss: – 8,3 – 8,6 – 10,0 – 10,8 – 10,8 

Biljettintäkter: 2,9 3,5 3,4 3,2 3,1 

Regionbidrag: 1,0 0,5 0,2 0,5 1,0 

Marginalkostnadstäckningsgrad 75 % 88 % 94 % 87 % 75 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR      

Järnvägens kapacitet (mkr) 160-300 160-300 160-300 160-300 160-300 

Nya stationer (mkr) 55-75 60-120 90-160 160-260 175-285 

 

 

Måluppfyllelse Borås – Värnamo 

Samtliga utredningsalternativ ger en positiv nettoeffekt på resandet, intäkterna och marginalkost-

nadstäckningsgraden är mycket hög i samtliga alternativ. UA3 med nytt uppehåll i Hillared, 

Länghem och Grimsås ger störst effekt då dessa orter inte ligger bra till i busstråket och tjänar därför 

mest på en tåglösning.  

Tabell 3-6 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
     

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
     

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
     

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
     

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 

I Tabell 3-5 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Borås – Värnamo. Därutöver 
krävs cirka 7 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild Tåg 
2035. 
 
I Målbild Tåg 2035 föreslås inga infrastrukturåtgärder på denna sträcka. 
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Slutsats 

Fem utredningsalternativ har studerats och det alternativ som förordas är UA3 som innebär ny tåg-

station i Grimsås, Länghem och Hillared.  

Hillared, Länghem och Grimsås ligger vid järnvägen, men vid sidan om de stora landsvägarna, 

vilket i nuläget innebär krokiga och långsamma busslinjesträckningar. Det innebär stora fördelar 

med tågtrafik med förkortad restid mot bl a Borås.  

Aplared, Målsryd och Gånghester ligger nära Borås med korta restider. Dessa orter ligger bra till 

för busstrafiken och behöver trafikeras av bussar mellan Svenljunga och Borås oavsett eventuella 

nya stationer. Där är således en tågsatsning inte lika meningsfull. 

Möjligheten att samordna buss och tåg är som bäst inom UA3 och blir marginellt bättre av ytterli-

gare stationer. 

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Hillared, Länghem och Grimsås, 

efter utbyggnad av nödvändig infrastruktur.  
 

Det skulle vara möjligt att öppna stationer även i Gånghester, Målsryd och Aplared, d v s to-

talt sex nya stationer utmed banan. Detta alternativ innebär dock något sämre resande och 

trafikekonomi. Utredningen avvaktar synpunkter från Borås stad. 
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3.2.2 Göteborg – Borås 

Kollektivtrafikresorna mellan Borås och Göteborg sker idag till största del med busslinje 100. På 

längre sikt är ambitionen att dessa resor ska ske med tågtrafiken på den nya stambanan. Tågtrafikens 

syfte på Kust till kustbanan mellan Borås och Göteborg blir därmed att försörja resbehovet för 

”mellanmarknaden”. 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Landvetter, Härryda 

 UA2: Regiontåg stannar i Landvetter, Härryda och Sjömarken. 

 UA3: Regiontåg stannar i Landvetter, Härryda, Olsfors och Sjömarken 

 UA4: Regiontåg stannar i Landvetter, Härryda, Olsfors, Hultafors och Sjömarken 

 UA5: Regiontåg stannar i Landvetter, Härryda, Rya, Olsfors, Hultafors och Sjömarken 

 

Befolkningsunderlag Göteborg – Borås  

Potentiella nya stationer på sträckan Göteborg-Borås är: 

 Landvetter 

 Härryda 

 Rya 

 Olsfors 

 Hultafors 

 Sjömarken 

I Landvetter, Härryda, Rya och Olsfors slopas den yttre cirkeln då denna går in i intilliggande tä-

torter. I Olsfors används mittencirkeln mellan 1–3 km men reduceras med 400 invånare som bor 0–

1 km från Hultafors. För Hultafors och Sjömarken är endast den inre radien på 0–1 km relevant för 

underlaget.  

 

Figur 3-10 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs västra delen av 
Kust-till-kust-banan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 
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Trafikupplägg Göteborg – Borås 

I dagsläget går det 9 dubbelturer med regiontåg mellan Göteborg och Borås samt 4 fjärrtåg som 

fortsätter till Kalmar. Jämförelsealternativet (JA) innebär 9 regionaltåg samt 5 fjärrtåg på sträckan. 

Samtliga fyra utredningsalternativ har ökat turutbud mot JA, med ytterligare 9 dubbelturer till sam-

manlagt 18 dubbelturer. Tanken är att höja upp trafiken till timmestrafik hela dygnet och därmed 

kunna reducera busstrafik.  

 

Figur 3-11 Alternativa trafikupplägg mellan Göteborg och Borås (UA1-UA5). De nya stationerna med tätortsbefolkningen angiven 
är gulmarkerade om de är större än 500 invånare och rödmarkerade om de är mindre. *Observera att Sjömarken, 
Sandared och Viared definieras som samma tätort i 2015 års statistik. Till beräkningsunderlaget för Sjömarken an-
vänds cirkeln mellan 0–1 km som innebär 3231 inv. 

Reducering av busstrafik 

I Tabell 3-7 visas vilka busslinjer som behandlas i utredningen. 

Tabell 3-7 Linjer på sträckan Borås-Göteborg som kan vara aktuella att anpassa. Grå text är delsträcka som inte behandlas. 
Siffrorna anger dubbelturer per dagtyp (2016). 

Linje Sträcka Vardag Lördag Söndag 

159 (Dalsjöfors)-Borås-Sandared 23 0 7 

404 Borås-Bollebygd 19 18 9 

610 Rävlanda-Göteborg 10 10 9 

611 Rävlanda-Mölnlycke  53 36 36 
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Figur 3-12 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Borås-Göteborg. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har ingen 
övrig betydelse för potentialen att reducera. 

Nedan framgår vilken påverkan tågtrafiken får på de olika busslinjerna. 

UA1: 

 Linje 159 påverkas inte. 

 Linje 404 påverkas inte. 

 Linje 610 påverkas inte. 

 Linje 611 reduceras 40 %. Timmestrafik med turer mellan tågen, samt förstärkningar i hög-

trafik.  

UA2 och UA3: 

 Linje 159 tas bort Borås-Sandared C men bibehålls till Skogshill i norra delen av Sandareds 

tätort (linjedelen mellan Borås och Sandared reduceras med 80 %). Ersätts av linje 404 i 

övrigt. 

 Linje 404 får timmestrafik med tidslägen mellan tågen och reduceras därmed med 5 % (från 

19 till 18 dt).  

 Linje 610 påverkas inte. 

 Linje 611 reduceras 40 %. Timmestrafik med turer mellan tågen, samt förstärkningar i hög-

trafik.  

UA4: 

 Linje 159 får timmestrafik med tidslägen mellan tågen och linjedelen mellan Borås och San-

dared reduceras därmed med 22 % (från 23 till 18 dt.)  

 Linje 404 reduceras med 60 % och ersätts med tåg/linje 159. 

 Linje 610 påverkas inte. 

 Linje 611 reduceras 40 % (samma som i UA1). 

UA5: 

 Linje 159 får timmestrafik med tider mellan tågen och linjedelen mellan Borås och Sandared 

reduceras därmed med 22 % (från 23 till 18 dt.)  

 Linje 404 reduceras med 60 % och ersätts med tåg/linje 159. 

 Linje 610 påverkas inte. 

 Linje 611 reduceras 50 % 

Trafikekonomi Göteborg – Borås  

I Tabell 3-8 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. Trafikekonomin på denna sträcka 

präglas av en omfattande bussreducering som ger en stor positiv nettoeffekt. Resandet och intäk-

terna ökar i samtliga utredningsalternativ.  
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Behov av infrastrukturåtgärder Göteborg – Borås  

I Målbild Tåg 2035 föreslås att Götalandsbanan byggs mellan Borås och Göteborg. Målbilden om-

fattar inga kapacitetshöjande åtgärder på Kust till kustbanan mellan dessa städer. Jämförelsealter-

nativets infrastruktur motsvarar därför dagens infrastruktur mellan Borås och Göteborg.  

Sträckan Borås-Göteborg trafikeras med 18 dubbelturer i samtliga UA. Detta motsvarar  

1 dubbeltur/timme. 

På sträckan Göteborg-Borås finns en kritisk sträcka mellan Härryda och Sandared som inte klarar 

av nya stationsuppehåll på denna sträcka utan ytterligare infrastruktur. Däremot är det möjligt att 

likt UA1 och UA2 som innebär uppehåll i Landvetter, Härryda (UA1) samt Sjömarken (UA2) 

trafikera 18 dubbelturer utan ytterligare infrastrukturinvesteringar. Om nya tågstationer mellan 

Härryda och Sandared ska till (d v s Rya, Olsfors och Hultafors) krävs ny infrastruktur.  

För att en sådan tidtabell ska vara möjlig, med befintliga mötsespår, krävs hastighetshöjande 

åtgärder på sträckan Sandared-Härryda, t.ex. kurvrätningar samt höjd hastighet där det är möjligt 

på befintliga sträckor. Dessa körtidsvinster kan då användas för att skapa nya stationsuppehåll. 

Kostnaden är översiktligt bedömd till 200-500 mnkr beroende på antalet nya stationer. 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar. Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Sjömarken: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr  

 Hultafors: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr  

 Olsfors: Plattform vid befintlig planskild korsning; 15-25 mkr 

 Rya: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr 

 Härryda: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr 

 Landvetter: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr. 
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Sammanställning resande och ekonomi Göteborg – Borås    

Tabell 3-8 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1, UA2, UA3, UA4 och UA5 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 

RESANDE      

Koll-resor (enkelresor/vardag) 727 837 776 740 741 

Persontransportarbete (pkm/vardag) 30819 35269 32234 30534 30093 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)      

Trafikkostnader, tåg: 29,8 30,1 31,8 32,8 33,8 

Trafikkostnader, buss: – 15,0 – 18,0 – 18,0 – 21,0 – 24,6 

Biljettintäkter: 5,5 6,3 5,8 5,5 5,4 

Regionbidrag: 9,3 5,7 7,9 6,3 3,7 

Marginalkostnadstäckningsgrad 37 % 53 % 42 % 47 % 59 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR      

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 0 Ca 200-300 Ca 300-400 Ca 400-500 

Nya stationer (mkr) 70-100 85-125 100-150 115-175 130-200 

 

 

 

Måluppfyllelse Göteborg – Borås  

Utredningsalternativen uppfyller kriterierna för nya stationer Målbild Tåg 2035 väl. Bäst resultat 

återfås i UA2.  

Tabell 3-9 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
     

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
     

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
     

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
     

 

  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 

I Tabell 3-8 ovan visas ökningen av regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Göteborg – Borås. Eftersom 
JA på denna sträcka motsvarar dagens trafik krävs inget utökat regionbidrag ytterligare jämfört med tabellen 
ovan.  

I tidigare fastställt Målbild Tåg 2035 föreslås inga infrastrukturåtgärder på denna sträcka. 
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Slutsats 

Det utredningsalternativ som bäst uppfyller kriterierna är UA2 som innebär nya stationer i Land-

vetter, Härryda och Sjömarken.  

Boråsbanan har idag ett glest turutbud med tåget som tar längre tid mellan Göteborg-Borås än ex-

pressbussarna. Tillsammans med ett stort utbud med bussar i stråket har tågresandet utvecklats svagt 

mellan Göteborg och Borås.  

Tanken i denna analys är att öka tågtrafiken till 18 turer per riktning för att kunna erbjuda timmes-

trafik och komplettera med ytterligare stationer för att kunna ersätta en del busstrafik med tåg. 

Busslinje 100 påverkas inte av dessa åtgärder. Det är en mycket dyr lösning som används idag med 

lite tåg och lite buss i stråket utmed Kust till kustbanan. Samordnas detta med en ökad tågtrafik och 

en reducerad busstrafik kan en mer attraktiv lösning erbjudas för mellanmarknaden med tåg.  

Utredningsalternativ 2 (UA2) kräver ingen infrastruktur utöver stationerna och är en billig lösning 

för att åstadkomma ett bättre kollektivtrafikutbud i stråket.  

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Landvetter centrum, Härryda och 

Sjömarken. 

 

Det bör poängteras att det finns vissa begränsningar med exploateringsmöjligheten i Härryda 

kommun på grund av buller från flygplanen, vilket måste beaktas i det fortsatta arbetet. I 

Landvetter finns svårigheter när det gäller lokaliseringen av en järnvägsstation i förhållande 

till tätorten. Möjligen kan de långa avstånden överbryggas med gång- och cykelvägar och mat-

arbusstrafik. Västtågsutredningen visar att det finns potential för nya stationer. Det krävs fort-

satta samråd i ett senare skede mellan berörda parter. 
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3.3 ANALYS AV VISKADALSBANAN 2035 

Följande delsträcka har studerats:  

 Borås-Varberg 

3.3.1 Sträckan Borås-Varberg 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA: Regiontåg stannar i Rydboholm 

Befolkningsunderlag Borås – Varberg  

Potentiell ny station på sträckan Borås – Varberg är: 

 Rydboholm 

För Rydboholm är det endast den inre radien mellan 0–1 km som används då 1–5 km inkluderar 

Viskafors och Sjömarkens upptagningsområden. 

  

Figur 3-13 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i Rydboholm. Inför beräkningen av resandet 2035 har 
samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 

Trafikupplägg Borås – Varberg  

Dagens tågtrafik består av 11 dubbelturer Varberg-Borås med ytterligare en förtätning från Skene 

så att sträckan förbi Rydboholm har sammanlagt 12 dubbelturer. I JA har dessa ökats till 25 dub-

belturer mellan Skene och Borås. 18 av dessa är genomgående till Varberg. 

Utredningsalternativet (UA) bygger på samma turutbud som JA men station och uppehåll i Rydbo-

holm tillkommer. 
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Figur 3-14 Trafikupplägg mellan Borås och Varberg (UA). Den nya stationen med tätortsfolkmängden angiven är gulmarkerad. 

Reducering av busstrafik 

I JA ändras busslinje 155 Svaneholm-Viskafors-Borås21 genom att samordna tidtabellerna för tåg 

och bussar. Linje 155 reduceras M-F från 36 till 25 dt (motsvarande -30 %) och oförändrat turutbud 

L och S (timmestrafik). Då får bussen samma turtäthet som tåget och kan läggas mitt emellan tå-

gavgångarna. Eftersom detta redan sker i JA bedöms inte uppehållet i Rydboholm leda till ytterli-

gare reducering av linjen.  

Trafikekonomi Borås – Varberg  

I Tabell 3-10 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. Totalt beräknas uppehållet i Ryd-

boholm medföra ett minskat resande (-128) och en minskning av antalet personkilometer. Intäkter 

minskar således och kostnaderna ökar. 

Eftersom antalet resor och persontransportarbetet minskar och därmed även intäkterna, uppfyller 

inte uppehållet i Rydboholm kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Behov av infrastrukturåtgärder Borås – Varberg  

I Målbild Tåg 2035, som motsvarar jämförelsealternativet (JA) i denna utredning, anges ett par 

infrastrukturförbättringar för ökad kapacitet och kortare restider: 

 Effektivare trafikledningssystem 

 Uppgradering till hastighet 160 km/h 

 Två nya eller uppgraderade befintliga mötesspår 

Ett nytt uppehåll i Rydboholm sträckan bedöms rymmas inom målbildens infrastruktur. 

Stationen behöver utrustas med plattform vid huvudspår, kostnad 15-25 mkr. 

 
21 Linje 155 Svaneholm - Viskafors – Borås har 36 dt M-F och häften så många turer på lördag och söndag.  
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Sammanställning resande och ekonomi Borås – Varberg    

Tabell 3-10 Sammanställning av resande och ekonomi för UA jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA 

RESANDE  

Koll-resor (enkelresor/vardag) – 128 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 5785 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)  

Trafikkostnader, tåg: 1,5 

Trafikkostnader, buss: 0,0 

Biljettintäkter: – 1,0 

Regionbidrag: – 2,5 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR  

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 

Nya stationer (mkr) 15-25 

 

 

Måluppfyllelse Borås – Varberg 

Tabell 3-11 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
 

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
 

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
 

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
 

Slutsats 

På sträckan Varberg-Borås finns ett utredningsalternativ som inte uppfyller kriterierna. Rekommen-

dationen är att inte öppna någon ny station på sträckan. 

  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 

I Tabell 3-10 ovan visas förändrat regionbidrag om en ny station öppnas på sträckan Borås – Varberg. Därut-
över krävs cirka 27 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild 

Tåg 2035.  
 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därutöver 
krävs cirka 1 100 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 

2035. 
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3.4 ANALYS AV ÄLVSBORGSBANAN 2035 

Följande fyra delsträckor har studerats:  

 Herrljunga-Borås 

3.4.1 Herrljunga – Borås 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA: Regiontåg stannar i Frufällan 

Befolkningsunderlag Herrljunga – Borås  

Potentiell ny station på sträckan Herrljunga-Borås är: 

 Frufällan 

Yttre ringen 3–5 km går in i Borås och Fristads tätorter och är inte aktuell. Redan 1–3 km tangerar 

Borås tätortsgräns och Fristads tätort, så endast 0–1 km cirkel används. 

 

Figur 3-15 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i Frufällan. Inför beräkningen av resandet 2035 har 
samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 

Trafikupplägg Herrljunga – Borås 

Idag finns det 5+10 dubbelturer med regiontåg mellan Herrljunga och Borås. Fem av tågen hoppar 

över Torpåkra och Mollaryd medan 10 gör uppehåll.  

I Målbild tåg 2035 utökas turutbudet till 8+10 och banan snabbas upp (JA). I utredningsalternativet 

(UA) stannar samtliga 10 regiontåg i Frufällan och dessa gör även gör uppehåll i Torpåkra och 

Mollaryd.  
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Figur 3-16 Trafikupplägg mellan Herrljunga och Borås (UA). *Frufällan är från 2015 inte en egen tätort. Siffran avser 2010.  

 

Reducering av busstrafik 

Ett uppehåll i Frufällan förlänger restiden för de 10 regionaltåg som passerar med 2 minuter från 

31 till 33 minuter.  

Ett nytt uppehåll i Frufällan bedöms inte kunna reducera någon busstrafik. Stråket Fristad-Borås 

har en tämligen jämnt utspridd bebyggelse, vilket medför att resandet också är utspritt. 

 

Trafikekonomi Herrljunga – Borås 

I tabell 3-12 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. Det framgår att UA blir en försäm-

ring jämfört med JA. Beräkningarna ger en minskning i antalet resor och även av intäkterna. Då 

ingen busstrafik kan reduceras till följd av en station i Frufällan blir det också ökade kostnader. 

 

Behov av infrastrukturåtgärder Herrljunga – Borås 

I Målbild Tåg 2035 anges ett par infrastrukturförbättringar för ökad kapacitet och kortare restider: 

 Fjärrblockering 

 Uppgradering till hastighet 160 km/h 

 Nytt mötesspår 

Ett nytt uppehåll i Frufällan bedöms rymmas inom målbildens infrastruktur. 

Stationen behöver utrustas med en plattform vid huvudspåret, kostnad 15-25 mkr. 
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Sammanställning resande och ekonomi Herrljunga – Borås   

Tabell 3-13 Sammanställning av resande och ekonomi för UA jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA 

RESANDE  

Koll-resor (enkelresor/vardag) – 22 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 2388 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)  

Trafikkostnader, tåg: 0,6 

Trafikkostnader, buss: 0 

Biljettintäkter: – 0,4 

Regionbidrag: – 1,0 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR  

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 

Nya stationer (mkr) 15-25 

 

 

Måluppfyllelse Herrljunga – Borås 

Ett uppehåll i Frufällan uppfyller inte kriterierna i Målbild tåg 2035, då det varken ökat nettoresan-

det eller ger en tillräckligt god kostnadstäckningsgrad (minst 30 %) uppnås. Infrastrukturkostnaden 

för att bygga en station i Frufällan är relativt låg. Eftersom inte alla tåg får en förlängd restid av 

uppehållet i Frufällan, påverkas restidskvoten och pendlingsbenägenheten i tunga relationer endast 

i begränsad utsträckning. Dock sker påverkan i relativt viktiga resrelationer som Skövde-Borås och 

Skövde-Landvetter. 

Tabell 3-14 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
 

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
 

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
 

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
 

Slutsats 

På sträckan Herrljunga-Borås finns ett utredningsalternativ som inte uppfyller kriterierna. Rekom-

mendationen är att inte öppna några nya stationer på sträckan.  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 

I Tabell 3-13 ovan visas förändrat regionbidrag om en ny station öppnas på sträckan Herrljunga – Borås. 
Därutöver krävs cirka 22 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i 

Målbild Tåg 2035. 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därutöver 
krävs cirka 640 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i målbilden. 
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3.5 ANALYS AV BOHUSBANAN 2035 

Bohusbanan består av sträckorna: 

 Uddevalla-Göteborg 

 Uddevalla-Strömstad 

 

3.5.1 Uddevalla – Göteborg 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Ödsmål 

 UA2: Lokaltåg stannar i Säve och Jörlanda 

 UA3: Lokaltåg stannar i Säve och Jörlanda och regiontåg stannar i Ödsmål 

 

Befolkningsunderlag Uddevalla – Göteborg  

I jämförelsealternativet (JA) ingår att Brunnsbo har en tågstation. Brunnsbo ingår därmed i alla 

utredningsalternativen. 

Potentiella nya stationer på sträckan Uddevalla-Göteborg är: 

 Ödsmål 

 Jörlanda 

 Säve 

 

Figur 3-17 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs södra delen av 
Bohusbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 
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Trafikupplägg Uddevalla – Göteborg 

Dagens trafik på Bohusbanan är 25 dubbelturer Göteborg-Stenungsund och därifrån fortsätter 20 

dubbelturer till Uddevalla. I JA år 2035 planeras turutbudet öka till 54 dubbelturer till Stenungsund 

och 25 dubbelturer vidare till Uddevalla. I JA förutsätts också en rejäl upprustning av banan för att 

klara den ökade tågtrafiken samt sänka restiden Uddevalla-Göteborg från 70 till 57 min.  

I UA1 tillkommer en station i Ödsmål för samtliga regiontåg som går norr om Stenungsund. 

I UA2 tillkommer regiontågsuppehåll i Jörlanda och Säve. Restiden förlängs till 61 minuter mel-

lan Uddevalla och Göteborg.  

I UA3 snabbas regiontågen upp mellan Stenungsund och Göteborg genom färre uppehåll. Tidtabel-

len glesas ut för regiontågen. En lokaltågslinje införs mellan Stenungsund och Göteborg och nya 

stationsuppehåll skapas i Jörlanda och Säve. 

 

Figur 3-18 Alternativa trafikupplägg mellan Uddevalla och Göteborg (UA1-UA3). De nya stationerna med tätortsfolkmängden 
angiven är gulmarkerade.  
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Reducering av busstrafik 

I stråket Göteborg-Uddevalla reduceras linje 319 som trafikerar Jörlanda med 12 dubbelturer M-F. 

För att kompensera att Stenungsundsexpressen tas bort i Målbild tåg 2035 efter att tågtrafiken utö-

kas föreslås linje 319 utökas från dagens 12 dt till 24 dt.  

Linje 320 från Tjuvkil via Säve till Göteborg reduceras så att bussen matar till Säve och vänder där 

istället för att fortsätta till Göteborg. 

 

Figur 3-19 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Göteborg-Uddevalla. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har 
ingen övrig betydelse för potentialen att reducera. 

I UA1 är busstrafiken oförändrad. 

I UA2 och UA3 reduceras linje 319 Stora Höga – Jörlanda – Kode – Kungälv. Denna linje är utökad 

i JA till 24 dt M-F och 18 dt L och S. Reduceringen innebär att linje 319 reduceras till dagens utbud 

som är 12 dt M-F (-66 %). 

Trafikekonomi Uddevalla – Göteborg 

I Tabell 3-15 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. Nettoresandet ökar i UA2 och UA3. 

Biljettintäkterna ökar och trafikkostnaderna minskar i dessa alternativ. 

Analysen visar att ett uppehåll i Ödsmål drar ner resandet och det ekonomiska resultatet. UA1 ger 

ungefär oförändrat antal resor jämfört med JA och ger lägre biljettintäkter då medelreslängden sjun-

ker. 
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Behov av infrastrukturåtgärder Uddevalla – Göteborg 

Ambitionen i Målbild Tåg 2035 är att öka turtätheten och förkorta restiderna. Målbilden omfattar 

ett antal infrastrukturförbättringar och utgör jämförelsealternativ (JA) i denna utredning. 

Följande infrastrukturåtgärder ingår i Målbild Tåg 2035: 

 Nytt mötesspår i Grohed 

 Plattformsförlängningar till 250 meter 

 Partiellt dubbelspår Göteborg-Stenungsund (dubbelspår på en delsträcka) 

 Uppgradering till hastighet 160 km/h, inklusive kurvrätningar 

I UA1 och UA2 krävs ingen ytterligare infrastruktur. 

I UA3 har trafikstrukturen förändrats jämfört med JA. Alternativet har två tåglinjer med olika up-

pehållsbild och därmed olika körtider. För att klara detta trafikupplägg krävs utökad bankapacitet 

jämfört med JA. Det räcker inte med partiella dubbelspår. Hela sträckan Göteborg-Stenungsund 

behöver få dubbelspår. 

Nödvändig järnvägsinvestering bedöms vara: 

 UA3: Ytterligare dubbelspår, ca 20 km. Kostnad ca 1 500-2 500 mkr 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och i några fall med planskild korsning över 

eller under spåren. Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Ödsmål: plattform vid huvudspår 15-25 mkr 

 Jörlanda: två nya sidoplattformar vid planskild korsning med väg 634; 30-40 mkr 

 Säve: sidoplattformar vid huvud- och sidospår med planskild korsning vid gamla stationen; 

55-75 mkr. 

Dessutom behöver de befintliga stationer som ligger på en ny dubbelspårssträcka kompletteras med 

planskild plattformsövergång. Det är dock inte definierat i detalj i Målbild Tåg 2035 vilken eller 

vilka stationer som ligger på dubbelspårssträckor i JA. Det bedöms att någon av stationerna 

Stenungsund, Stora Höga, Kode och Ytterby ligger på en ny dubbelspårssträcka. Kostnaden för en 

planskildhet vi dubbelspår är 25-35 mkr. 
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Sammanställning resande och ekonomi Uddevalla – Göteborg   

Tabell 3-15 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1, UA2, och UA3 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 UA3 

RESANDE    

Koll-resor (enkelresor/vardag) 12 – 160 1237 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 4 161 – 41 791 64 336 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)    

Trafikkostnader, tåg: 2,4 10,5 14,9 

Trafikkostnader, buss: 0,0 0,0 – 5,9 

Biljettintäkter: – 0,7 – 7,5 10,0 

Regionbidrag: 3,2 12,1 – 1,1 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. Neg. 113 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR    

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 0 1500-2500 

Nya stationer (mkr) 15-25 85-115 110-150 

Befintliga stationer 0 0 25-35 

 

 

Måluppfyllelse Uddevalla – Göteborg 

UA3 har en hög infrastrukturkostnad men uppfyller kriterierna i målbild tåg väl. UA1 och UA2 

uppfyller inte kriterierna. 

Tabell 3-16 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 UA3 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
   

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
   

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
   

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
   

Slutsats 

Sträckan Göteborg-Uddevalla är eftersatt pendlingsstråk vad gäller tågtrafik. Tåget tar över 70 mi-

nuter och är mycket störningskänsligt på den överbelastade enkelspåriga banan.  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 

I Tabell 3-15 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Uddevalla – Göteborg. Där-
utöver krävs cirka 28 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild 

Tåg 2035. 
 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därutöver 
krävs cirka 5 720 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 

2035. 

 

176



47 

 Trivector Traffic 

 

I Målbild Tåg 2035 finns stora satsningar som innebär kompletterande spår på en delsträcka mel-

lan Göteborg-Stenungsund och uppsnabbande åtgärder för att restiden Uddevalla-Göteborg ska 

under 60 min. Inom denna utredning föreslås dubbelspåret som ingår i Målbild Tåg 2035 förlängs 

till att omfatta hela sträckan Göteborg-Stenungsund. På så vis kan en lokaltågslinje öppnas på 

sträckan och regiontåget Uddevalla-Göteborg snabbas upp ytterligare.  

I UA3 ingår ovanstående satsningar och när väl dubbelspåret är byggt mellan Göteborg-

Stenungsund kan lokaltågslinjen kompletteras med två nya stationer i Jörlanda respektive Säve. 

Detta alternativ innebär renodlade lösningar med snabba regiontåg från Uddevalla och lokaltåg 

som går varje kvart från Stenungsund i högtrafik.  

Rekommendation av mål:  

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Jörlanda och Säve, efter utbyggnad 

av infrastruktur med dubbelspår Göteborg-Stenungsund.  
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3.5.2 Strömstad – Uddevalla 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Hogstorp med begränsat turutbud 

 UA2: Alla regiontåg stannar i Hogstorp  

Befolkningsunderlag Strömstad – Uddevalla  

På sträckan Uddevalla-Strömstad finns det en ny potentiell station i tätorten Hogstorp norr om Ud-

devalla. Hogstorp har 384 invånare (2015) vilket räknas upp med faktor 1,3.  

 

Figur 3-20 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs norra delen av 
Bohusbanan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 

Trafikupplägg Strömstad – Uddevalla 

Med dagens trafik går det 7 dubbelturer mellan Uddevalla och Strömstad.  

I Målbild Tåg 2035 planeras 18 dubbelturer till Munkedal, varav 10 dubbelturer går vidare till 

Strömstad. Restiden mellan Strömstad och Uddevalla ska sänkas från dagens cirka 80 min till 

cirka 60 min.  

I UA1 stannar 8 dubbelturer i Hogstorp. I UA2 stannar 18 dubbelturer. 

 

Figur 3-21 Trafikupplägg mellan Strömstad och Uddevalla (UA). Den nya stationen med tätortsbefolkningen angiven har mindre 
än 500 invånare och är rödmarkerad. 
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Reducering av busstrafik 

Det bedöms inte vara möjligt att reducera någon busstrafik pga. nytt tåguppehåll i Hogstorp.  

Trafikekonomi Strömstad – Uddevalla 

I Tabell 3-17 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. Trafikekonomin beräknas blir ne-

gativ för båda utredningsalternativen till följd av att kostnaderna ökar och resandet och intäkterna 

minskar. 

Behov av infrastrukturåtgärder Strömstad – Uddevalla 

I Målbild Tåg 2035, som motsvarar jämförelsealternativet (JA) i denna utredning, ingår ett antal 

infrastrukturförbättringar. De viktigaste på den här delsträckan är: 

 

 Upprustning till 120 km/h 

 Nytt mötesspår 

 Nytt trafikledningssystem 

Ett nytt uppehåll i Hogstorp bedöms möjligt inom målbildens infrastruktur. Stationen behöver ut-

rustas med plattform vid huvudspår, kostnad 15-25 mkr. 

Sammanställning resande och ekonomi Strömstad – Uddevalla   

Tabell 3-17 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1 och UA2 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 

RESANDE   

Koll-resor (enkelresor/vardag) – 21 – 38 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 3 239 – 4 998 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)   

Trafikkostnader, tåg: 0,5 0,8 

Trafikkostnader, buss: 0,0 0,0 

Biljettintäkter: – 0,6 – 0,9 

Regionbidrag: 1,1 1,7 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. Neg. 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR   

Järnvägens kapacitet (mkr): 0 0 

Nya stationer (mkr): 15-25 15-25 
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Måluppfyllelse Strömstad – Uddevalla 

Ett uppehåll i Hogstorp är inte motiverat utifrån kriterierna i Målbild tåg 2035. Resande på sträckan 

får förlängd restid, nettoresandet minskar samt och trafikekonomin försämras. 

Tabell 3-18 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
  

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
  

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
  

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
  

Slutsats 

I Västtågsutredningen analyserades att göra uppehåll i Hogstorp som är den enda nya tätorten 

norr om Uddevalla. Resultatet blir negativt, d v s resandet skulle minska på grund av minskat 

genomresande Uddevalla-Strömstad. Rekommendationen blir därmed att inte öppna ny tåg-

station i Hogstorp.  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 

I Tabell 3-17 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Strömstad – Uddevalla. 
Därutöver krävs cirka 11 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i 

Målbild Tåg 2035. 
 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer om nya stat-
ioner ska öppnas på sträckan. Därutöver krävs cirka 500 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att 
klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 2035. 
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3.6 ANALYS AV VÄSTRA STAMBANAN 2035 

Västra Stambanan/Jönköpingsbanan har indelats i följande fyra sträckor: 

 Sövde-Töreboda 

 Skövde-Falköping 

 Falköping-Jönköping 

 Falköping-Göteborg 

Älgarås 

På Västra Stambanan nordost om Töreboda ligger Älgarås, som är en tätort med 370 invånare. 

Älgarås är jämte Finnerödja i Örebro län (580 inv) de enda två tätorterna på den 45 kilometer långa 

sträckan mellan Töreboda och Laxå. Enligt Målbild Tåg 2035 kommer sträckan att trafikeras av 8 

regiontåg, som skulle kunna vara aktuella för uppehåll i Älgarås. Orten är emellertid mindre än 

hälften så stor som Tidan, där uppehåll med samma tåg har prövats. Beräkningen i Tidan visade att 

nettoresandet skulle minska om uppehåll där lades in. Därför kan det utan beräkningar konstateras 

att uppehåll i Älgarås inte skulle ge en ökning av nettoresandet. 
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3.6.1 Skövde – Töreboda 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Tidan 

 UA2: 10 nya regiontåg stannar i Tidan samt Södra Ryd 

 UA3: 10 nya regiontåg stannar i Väring, Tidan och Moholm 

 UA4: 10 nya regiontåg stannar i Ulvåker, Väring, Tidan och Moholm 

 UA5: 10 nya regiontåg stannar i Södra Ryd, Ulvåker, Väring, Tidan och Moholm 

 Analys av Södra Ryd 

Befolkningsunderlag Skövde – Töreboda  

Potentiella nya stationer på sträckan Skövde-Töreboda är: 

 Väring 

 Tidan 

 Moholm 

 Ulvåker 

 Södra Ryd (stadsdel inom Skövde) 

I UA1 prövas uppehåll i Tidan som enskilt stopp. Då används hela radien 0–5 km. I UA2 och UA3 

slopas den yttre cirkeln 3–5 km då den går in i Moholm. För Moholm används 0–3 km och för 

Väring används 0–5 km i UA2 då tåget inte stannar i Ulvåker. I UA3, som inkluderar uppehåll i 

Ulvåker, slopas den yttre cirkeln i Väring. För Ulvåker används underlaget inom 0–3 km från en 

tänkt station. 

 

Figur 3-22 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs Västra stamba-
nan på delen Skövde-Töreboda. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 
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Trafikupplägg Skövde – Töreboda 

Mellan Skövde och Töreboda ska det enligt Målbild tåg 2035 finnas 8 dubbelturer med regiontåg 

(röda), 7 expressregiontåg (gröna) och 9 dubbelturer snabbtåg (svarta). 

I UA1 stannar dessa 8 dubbelturer i Tidan.  

I UA2-UA5 förlängs 10 dubbelturer med regiontåg från Skövde till Töreboda. Tågen stannar enligt 

följande:  

 UA2: Tidan samt Södra Ryd 

 UA3: Väring, Tidan och Moholm 

 UA4: Ulvåker, Väring, Tidan och Moholm 

 UA5: Södra Ryd, Ulvåker, Väring, Tidan och Moholm 

 

Figur 3-23 Alternativa trafikupplägg mellan Töreboda och Skövde (UA1-UA5). De nya stationerna med tätortsfolkmängden an-
given är gulmarkerade om de är större än 500 invånare och rödmarkerade om de är mindre.  

Reducering av busstrafik 

På sträckan Töreboda-Skövde finns busslinjerna: 

 505 Töreboda-Skövde (16 dt M-F och 3 dt L och 3 dt S) 

 610 Skövde-Ulvåker-Tidan (9 dt M-F, ingen trafik L och S) 

 

 

Figur 3-24 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Skövde-Trollhättan. 
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I UA1 med stopp enbart i Tidan och i UA2 med stopp i Tidan och Södra Ryd blir busstrafiken 

oförändrad.  

I UA3 reduceras 50 % av busstrafiken. 

I UA4 och i UA5 reduceras 75 % av busstrafiken. 

Södra Ryd 
Ett uppehåll i Södra Ryd 4½ kilometer norr om Skövde C har också översiktligt studerats. En stat-

ion i Södra Ryd skulle främst täcka in stora bostadsområden22, men eventuellt även arbetsplatser i 

framtiden.  

 

10 nya genomgående tåg med uppehåll i Södra Ryd 

Med denna trafikering behövs bara en plattform per riktning vid huvudspåret. Stationen får där-

med måttliga anläggningskostnader (55-75 mkr inkl ny gångtunnel). Turutbudet blir 10 dubbeltu-

rer per dag, vilket innebär att den nya stationen inte får någon lokal trafikfunktion inom Skövde. 

Busskopplingar, t ex till Kärnsjukhuset, blir inte intressanta, eftersom Skövde C har ett mycket 

större tågutbud och dessutom snabbare tåg. Därmed får stationen inte heller någon regional funkt-

ion mer än för närområdet.   

 
22 6 269 inv i S Ryd jämfört med Skövde tätorts totala 36 842  
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För regional trafik söderifrån har prövats att ha Södra Ryd som bytesstation mot Kärnsjukhuset 

istället för att byta vid Skövde C. Restiden från ankomsten med tåg söderifrån till Skövde C och 

till ankomsten till Kärnsjukhuset blir ca 3 minuter snabbare via S Ryd.23 Men om det dessutom 

beaktas att bussturutbudet kommer att vara betydligt större via Skövde C p g a större resandeun-

derlag därifrån och att många snabba tåg inte kommer att stanna vid Södra Ryd, så framstår det 

som en bättre och mer attraktiv lösning att koncentrera bussmatningen från Skövde C. För att 

bussmatningen ska bli snabb och få god framkomlighet behövs bussprioriterande åtgärder i strå-

ket. Ett gott exempel på prioriterat busstråk i en stad av jämförbar storlek är Kristianstadslänken i 

Kristianstad, som kopplar Centralsjukhuset till järnvägsstationen. Sammantaget bedöms ingen 

nämnvärd busstrafik kunna sparas in med en station vid Södra Ryd. 

Jämförbara exempel med Södra Ryd 

Kompletterande stationer utöver huvudstationen finns i ett antal städer utanför de tre storstäderna. 

Stationerna kan med utgångspunkt från funktion delas in i fyra typer: 

1. Centrumnära (Uddevalla, Lidköping, Örebro, Avesta, Fagersta, Mora, Sundsvall) 

2. Verksamhetsområden (Borås, Kungsbacka, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Karlskrona, 

Halmstad, Linköping)   

3. Skolor (Kinna, Nässjö, Värnamo)   

4. Bostadsområden (Lund) 

 

I Södra Ryd blir huvudfunktionen att täcka in bostadsområden, vilket som synes av uppställningen 

ovan är ganska ovanligt. Det finns egentligen bara ett motsvarande exempel, nämligen Gunnesbo i 

Lund. Den stationen öppnades 1986. Turutbudet och resandet har utvecklats enligt följande:  

 

 1986: 11 dt, 200 resor/dag motsvarande 1 % av Lunds tågresande 

 2016: 50 dt, 1 400 resor/dag motsvarande 3 % av Lunds tågresande  

Trots att Gunnesbo har ett stort befolkningsunderlag i närområdet24 och trots ett väl så stort turutbud 

som Södra Ryd skulle kunna få, så är stationens roll för tågresandet i Lund begränsad. Stadsdelarna 

Gunnesbo och N Nöbbelöv har 9 % av Lunds tätortsbefolkning, men stationen har bara 3 % av 

tågresandet.  

Skövde C kan uppskattas ha ca 6 000 av- och påstigande med tåg per vardag. Om det är 1/3 så stor 

andel av tågresandet i Södra Ryd jämfört med andelen av befolkningen liksom i Lund, så skulle ca 

6 % av Skövdes tågresor ske i Södra Ryd.25 Det skulle innebära ca 360 av- och påstigande per 

vardag. Erfarenheten av nya stadsdelsstationer i andra delar av landet är att huvuddelen av resorna 

är omfördelade, medan andelen nygenererade resor sällan överstiger 25 %26. Det skulle innebära att 

en ny station i Södra Ryd genererar något under 100 nya kollektivresor per dag.     

Slutsatsen är att det är svårt att göra stadsdelsstationer attraktiva. Det kräver ett högt turutbud, men 

ändå blir resandet ofta inte särskilt stort. I Skåne finns inga stadsdelsstationer i städer med färre än 

85 000 invånare.  

 
23 Via S Ryd blir det 2 min uppehåll i Sövde C + 4 min tågrestid t S Ryd + 5 minuters bytestid i S Ryd + 7 min bussrestid t Kärnsjukhuset 
= 18 min. Med byte vid Sövde C blir restiden 7 minuters bytestid + 14 minuters bussrestid på prioriterat busstråk till Kärnsjukhuset (16 
min idag) = 21 min.  
24 Gunnesbo och N Nöbbelöv har 7 335 inv jämfört med Lunds tätort som totalt har 85 282 inv (2013 resp 2015).  
25 Befolkningsandelen i S Ryd är 17 % jämfört med Skövde tätort 
26 Öppnandet av Oxie Pågatågsstation i Malmö 1996 innebar ingen momentan ökning av kollektivresandet, men en omfördelning från 
buss till tåg. När Citytunnelstationerna i Malmö öppnade 2010, hade tågresorna i staden efter två år ökat med 24 %. Av de nya station-
erna Triangeln’s och Hyllie’s resande var c:a 60 % en omfördelning från andra stationer och 40 % nya tågresor. Av de nya tågresorna 
var knappt hälften en omfördelning från buss (Källa: Citytunnelns effekter på resandet, Trivector 2015) och drygt hälften (uppskattnings-
vis 60 %) nygenererade. Således var c:a 25 % (40 % x 60 %) av stationernas resande nygenererat   
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Trafikekonomi Skövde – Töreboda 

I Tabell 3-19 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. I UA1 stannar de 8 dubbelturerna 

i Tidan, vilket ger en minskning av antalet resor, lägre biljettintäkter och högre trafikkostnader.  

Resultatet blir bättre vid komplettering med 10 nya lokaltågsturer och tåguppehåll i flera nya orter. 

Övriga utredningsalternativ UA2-UA5 ger en resande- och intäktsökning, men utan stoppet i Ulvå-

ker i UA4 och UA5 går det inte att reducera busstrafiken maximalt då bussar måste finnas kvar till 

Ulvåker. Endast UA5 ger tillräckligt stor resandeökning tillsammans med bussreducering för att 

kostnadstäckningsgraden ska vara över 30 %.  

Behov av infrastrukturåtgärder Skövde – Töreboda 

Västra stambanan är idag hårt utnyttjad på många sträckor. Det finns investeringsmedel för åtgärder 

som förbättrar kapaciteten, bl a förbigångsspår där godståg kan köras om av snabbare tåg. Därmed 

underlättas tidtabellsläggningen och konflikter mellan snabba och långsamma tåg kan hanteras 

bättre. I Målbild Tåg 2035, som motsvarar jämförelsealternativet (JA) i denna utredning, ingår dessa 

förbigångsspår. 

Medelhastigheten Skövde-Töreboda är idag i stort sett likvärdig mellan regiontåg, fjärrtåg och 

snabbtåg med korglutning eftersom linjen är nästan helt rak och utan stationer. Trafikkonflikter 

mellan tåg är därför inte så vanliga just på denna sträcka.  

I UA1 bedöms kapaciteten enligt målbilden räcka till, men det finns en risk att regiontåg kommer 

att behöva köras om på befintliga stationer med de restidsförlängningar som det medför. 

I UA2-UA5 utökas regiontågen med 10 dubbelturer och nya stationer. Detta ger trängselproblem 

och skapar behov av förbigångar där snabbare tåg behöver köra om de nyinsatta regiontågen, åt-

minstone vid vissa tider på dagen. En sådan omkörning, exempelvis i Tidan, är tidskrävande och 

förlänger restiden med cirka 6 minuter för resor med regiontågen. Risken för trafikstörningar be-

döms vara stor. I syfte att skapa ett mer robust trafiksystem och inte förlänga restiderna i UA2-UA5 

krävs att två nya parallella spår byggs på lämplig delsträcka. En sådan fyrspårssträcka bör omfatta 

minste tre stationer där de nyinsatta regiontågen gör uppehåll. Lämplig sträcka skulle kunna vara 

Väring-Moholm. Åtgärden innebär färre trafikstörningar för fjärrtåg, regiontåg och godståg.  

Nödvändig investering i UA2-UA5 bedöms vara ca 2 400 mnkr.  

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller under spåren. 

Investeringsbehov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Tidan UA1: sidoplattformar vid huvudspår vid planskild korsning med väg 200 (norr om 

gamla stationen); 30-40 mkr 

 Ulvåker: Sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång; 55-75 mkr 

 Väring: sidoplattformar vid nytt dubbelspår och planskild korsning vid gamla stationen; 55-

75 mkr. 

 Tidan UA2-UA5: sidoplattformar vid nytt dubbelspår och planskild korsning vid gamla stat-

ionen; 55-75 mkr 

 Moholm: sidoplattformar vid nytt dubbelspår och planskild korsning vid gamla stationen; 

55-75 mkr 

 Södra Ryd: sidoplattformar vid nytt dubbelspår och planskild korsning; 55-75 mkr 
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Sammanställning resande och ekonomi Skövde – Töreboda   

Tabell 3-19 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1, UA2, UA3, UA4 och UA5 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 

RESANDE      

Koll-resor (enkelresor/vardag) – 12 319 223 235 353 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 6969 13082 7946 8174 12912 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)      

Trafikkostnader, tåg: 1,2 17,7 17,7 17,7 17,7 

Trafikkostnader, buss: 0,0 0,0 – 6,9 – 10,4 – 10,4 

Biljettintäkter: – 1,3 2,4 1,4 1,5 2,3 

Regionbidrag: 2,4 15,4 9,4 5,9 5,0 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. 13 % 13 % 20 % 32 % 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR      

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 1800-3000 1800-3000 1800-3000 1800-3000 

Nya stationer (mkr) 30-40 110-150 165-225 220-300 275-375 

 

 

 

Måluppfyllelse Skövde – Töreboda 

UA5 är det alternativ som bäst uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035.  

Tabell 3-20 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
     

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
     

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
     

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
     

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 

 
I Tabell 3-19 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Skövde – Töreboda. Därut-
över krävs cirka 10 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild 

Tåg 2035. 
 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därutöver 
krävs cirka 650 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 2035 

(avser hela sträckan Laxå-Alingsås, ej fördelad på delsträckorna). 
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Slutsats 

Västra Stambanan är hårt trafikerad och räknas som en av 

Sveriges viktigaste järnvägar. I utredningen analyseras fem 

nya stationer på stambanan mellan Skövde och Töreboda.  

 

Utredningen visar att trafikalternativ där de åtta regiontågen 

som ingår i Målbild Tåg 2035 får tätare stationsupphåll mel-

lan Töreboda och Skövde ger negativt nettoresande och för 

låg kostnadstäckningsgrad.  

 

Därför analyseras även fyra alternativ med oförändrad up-

pehållsbild för de åtta regiontågsturerna och trafiken utökas 

med 10 nya dubbelturer mellan Skövde och Töreboda som 

stannar vid de nya stationerna. Endast alternativ UA 5, med 

samtliga fem stationer, ger tillräckligt god kostnadstäck-

ningsgrad. Övriga alternativ hamnar på en kostnadstäck-

ningsgrad under 30 %. För att klara den utökade trafiken med 10 nya dubbelturer krävs inve-

stering i partiellt fyrspår, d v s att järnvägen kapacitet behöver förstärkas på en delsträcka.  

 

Investeringskostnaden för ett partiellt fyrspår och nya stationer beräknas till 2,1 - 3,4 mdr utö-

ver Målbild Tåg 2035. Investeringskostnaden bedöms bli orimligt hög per ny resa, 

331-535 kr per ny resa. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen visar på dålig trafikekonomi eller att in-

vesteringskostnaden i infrastruktur blir orimligt hög. 

 

Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med dessa stationer. 
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3.6.2 Skövde – Falköping 

 Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Skultorp 

 UA2: Regiontåg stannar i Skultorp och Torbjörntorp 

Befolkningsunderlag Skövde – Falköping  

Potentiella nya stationer på sträckan Falköping-Skövde är: 

 Skultorp 

 Torbjörntorp 

För både Skultorp och Torbjörntorp täcker 3–5 kilometersradien in delar av Skövde respektive Fal-

köping och tas därför inte med i beräkningarna. Underlaget inom 0–3 km används i båda fallen. 

 

Figur 3-25 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs Västra Stamba-
nan på delen Falköping – Skövde. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 

 

Trafikupplägg Skövde – Falköping 

I dagens trafik går det 16+7 regiontåg mellan Falköping och Skövde, där de 16 dubbelturerna trafi-

kerar Skövde-Nässjö och övriga 7 dubbelturer går från Töreboda/Skövde till Göteborg. Utöver reg-

iontågen finns sammanlagt 11 fjärrtåg på sträckan som går mot Göteborg i ena riktningen och fort-

sätter mot Stockholm/Karlstad i andra riktning. 

I JA är det 8+17+18 = 43 dubbelturer med regiontåg (röda) mellan Falköping och Skövde. Utöver 

regiontåg finns 7 dubbelturer med snabbregionaltåg (gröna) och 9 dubbelturer med fjärrtåg (svarta). 

I de två utredningsalternativen UA1 och UA2 förutsätts samma turutbud som i JA. I UA1 gör 35 

dubbelturer med regiontåg uppehåll i Skultorp. I UA2 gör 35 dubbelturer uppehåll i Skultorp och 

10 dubbelturer uppehåll i Torbjörntorp. 
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Figur 3-26 Alternativa trafikupplägg mellan Skövde och Falköping (UA1-UA2). De nya stationerna med tätortsfolkmängden an-
given är gulmarkerade om de är större än 500 invånare och rödmarkerade om de är mindre. 

 

Reducering av busstrafik 

På sträckan Falköping – Skövde finns följande berörda busslinjer: 

 1 Sjukhuset-Skultorp (Stadsbusslinje i Skövde med kvartstrafik) 

 7 Resecentrum-Hentorp (Stadsbusslinje i Skövde med kvartstrafik) 

 10 Sjukhuset-Skultorp (Stadsbusslinje i Skövde med 15–30 mintrafik) 

 300 Skövde-Falköping (12 dt M-F ingen helgtrafik).  

 

Figur 3-27 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Skövde-Falköping. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har ingen 
övrig betydelse för potentialen att reducera 

Ett nytt uppehåll i Skultorp med hög frekvens skulle kunna ersätta en del busstrafik genom att linje 

1 ersätter linje 7 på dagtid. Linje 1 kan då bli heldagslinje. Om linje 1 även trafikerar samma sträck-

ning som linje 10 vilket gör linje 10 överflödig och kan då tas bort helt. Linje 300 är i UA1 oför-

ändrad. 

I UA2 sker samma reducering med stadsbusslinjerna men även linje 300 beräknas reducera halva 

utbudet Stenstorp-Falköping. 
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Trafikekonomi Skövde – Falköping 

I Tabell 3-21 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. Att göra ytterligare uppehåll i först 

Skultorp och sedan både Skultorp och Torbjörntorp beräknas ge en resandeminskning. Båda alter-

nativen ger minskade kostnader pga. reducerad busstrafik, men de minskade intäkterna är större och 

totalt sett ger det en nettoförlust för trafikekonomin med en negativ kostnadstäckningsgrad. 

Behov av infrastrukturåtgärder Skövde – Falköping 

I Målbild Tåg 2035, som motsvarar jämförelsealternativet (JA) i denna utredning, ingår ett antal 

infrastrukturförbättringar som på den här delsträckan är någon ny förbigångsstation där godståg kan 

köras om av snabbare tåg. 

Nya uppehåll på sträckan innebär att skillnaden i medelhastighet mellan tågen ökar och regiontåg 

kommer att ibland behöva köras om av snabbare tåg, både planerat i tidtabellen och vid störningar. 

Det måste därför finnas förbigångsmöjlighet i bägge riktningarna och det kan ske genom att bygga 

nytt sidospår för norrgående trafik i Stenstorp. En sådan investering kostar 80-100 mkr. 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller under spåren. 

Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 

 Skultorp: sidoplattformar vid befintlig gång- och cykelbro; 30-40 mkr. 

 Stenstorp: plattformar vid nytt sidospår; 15-25 mkr 

 Torbjörntorp: sidoplattformar befintlig korsning med Gamla Skövdevägen; 30-40 mkr. 

Sammanställning resande och ekonomi Skövde – Falköping   

Tabell 3-21 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1 och UA2 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 

RESANDE   

Koll-resor (enkelresor/vardag) – 68 – 125 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 22082 – 28962 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)   

Trafikkostnader, tåg: 3,4 4,3 

Trafikkostnader, buss: – 3,9 – 5,5 

Biljettintäkter: – 4,0 – 5,2 

Regionbidrag: 3,4 4,1 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. Neg. 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR   

Järnvägens kapacitet (mkr) 80-100 80-100 

Nya stationer (mkr) 45-65 75-105 

191



62 

 Trivector Traffic 

 

 

 

Måluppfyllelse Skövde – Falköping 

Dessa två alternativ uppfyller inte kraven inom Målbild tåg 2035 för nya tågstationer.  

Tabell 3-22 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
  

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
  

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
  

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
  

Slutsats 

Torbjörntorp är en liten tätort längs med Västra Stambanan där många genomresande skulle påver-

kas negativt av ett nytt stationsuppehåll. Nytt resande från orten beräknas inte överstiga förlusten 

av genomresande och resande från Torbjörntorp sker främst till Falköping och till viss del Skövde. 

Denna station uppfyller inte kraven. 

Skultorp tillhör en av de större tätorterna i denna utredning som ligger mycket nära Skövde. Hu-

vudsyftet för resandet i Skultorp är resor till Skövde. Idag finns det stadstrafik med hög standard i 

Skultorp och för att en station möjligen ska vara intressant krävs många turer. I denna utredning 

testas 35 dubbelturer stanna i Skultorp och resultatet blir att fler genomresande väljer andra alter-

nativ jämfört med beräknat antal tillkommande resenärer i Skultorp. Personkilometer minskar i 

ännu större utsträckning då långa resor byts ut mot korta.  

Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med dessa två stationer.  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 

I Tabell 3-21 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Skövde – Falköping. Därut-
över krävs cirka 16 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild 

Tåg 2035. 
 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därutöver 
krävs cirka 650 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 2035 

(avser hela sträckan Laxå-Alingsås, ej fördelad på delsträckorna). 
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3.6.3 Falköping – Göteborg 

Utmed sträckan Falköping-Göteborg ligger Odensberg och Lövekulle. Den sistnämnda är en del av 

tätorten Alingsås27. 

Odensberg är en liten tätort mellan Falköping och Floby med endast 290 invånare. När det gäller 

Odensberg förordas inte någon ny station.  

Följande utredningsalternativ har studerats för 2035: 

 UA: Lokaltåg stannar i Lövekulle 

Lövekulle ingår i Alingsås tätort, vilket gör att resandeunderlaget är svårt att beräkna. Därför be-

handlas dessa tåguppehåll med ett resonemang efter trafikupplägget.  

Utredningsalternativet har samma turutbud som i JA, d.v.s. Målbild Tåg 2035. I Lövekulle stannar 

40 dubbelturer med lokaltåg (blå). 

 

Figur 3-28 Trafikupplägg mellan Falköping och Göteborg (UA). De nya stationerna är gulmarkerade.  

Lövekulle 

Alingsås kommun har önskemål om ny station sydväst om Alingsås centrum, vid Stadsskogen/Lö-

vekulle. Om ytterligare station ska skapas i Alingsås tätort är det viktigt med stort turutbud, annars 

 
27 Även Sävelund i nordöstra delen av Alingsås tätort har diskuterats, men utgått efter samråd med Alingsås kommun 
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kommer en stor del av resenärerna ändå välja Alingsås centrumstation då där finns både många och 

snabba tåg.  

Lövekulle, eller Stadsskogen som området också kallas, ligger 2,5 km sydväst om Alingsås cent-

rum. Befolkningsunderlaget är i nuläget ca 4 000 invånare och planeras öka till 6 400 år 2030. I 

utredningsalternativet stannar samtliga 40 lokaltåg. Restiden till Göteborg blir c:a 39 minuter. Med 

cykel beräknas det ta 10 minuter mellan Lövekulle och Alingsås station och därifrån finns snabba 

tåg till Göteborg på strax under 30 minuter. Det innebär att en lokaltågsresa från Lövekulle till 

Göteborg C inte ger någon egentlig tidsvinst jämfört med en regiontågsresa från Alingsås centrum. 

För resande som inte väljer cykeln finns stadsbusslinje 22 som kör mellan Lövekulle och Alingsås 

på 10 min. 

Behov av infrastrukturåtgärder Falköping – Göteborg 

I Målbild Tåg 2035, som motsvarar jämförelsealternativet (JA) i denna utredning, ingår ett antal 

infrastrukturförbättringar. De viktigaste på den här delsträckan är: 

 Något förbigångsspår för godståg 

 Plattformsförlängningar till 250 meter 

 Etappvis utbyggnad till fyrspår Göteborg-Floda. 

Lövekulle 
Ett nytt uppehåll i Lövekulle är möjligt när ytterligare två spår byggts på en längre sträcka, till 

exempel fyrspår Göteborg-Floda som beskrivs i Målbild Tåg 2035. 

Den nya stationen i Lövekulle behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller 

under spåren. Behov och kostnad för stationerna är bedömt enligt följande: 

 Lövekulle: Sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång; 55-75 mkr 

Tabell 3-23 Infrastrukturkostnader för investeringar som krävs för UA mellan Falköping-Göteborg.  

 INVESTERING I INFRASTRUKTUR  UA 

Järnvägens kapacitet (mkr)  0 

Ny station (mkr)  55-75 

 

 

Slutsats 

Lövekulle har analyserats på sträckan. Västra Stambanan är en kapacitetskänslig järnväg med högt 

resande. Lövekulle bedöms möjlig att trafikera om sträckan Göteborg-Floda byggs ut till fyrspår. 

Oavsett blir Västra stambanan ytterligare störningskänslig av flera tåguppehåll. Rekommendationen 

blir att inte öppna nya stationer på sträckan och istället satsa på bra matartrafik med buss till befintlig 

station i Alingsås där det enligt Målbild Tåg 2035 kommer finnas 63 snabba regiontåg per dag och 

riktning. Utredningen bedömer således att en station vid Lövekulle främst skulle omfördela resenä-

rer och inte generera nya resor i så stor utsträckning att det kan motivera en ny station.    

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 
På sträckan Falköping – Göteborg krävs cirka 63 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till 

den nivå som ingår i Målbild Tåg 2035. 
 
Tabell 3-23 visar behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer om. Därutöver 
krävs cirka 11 200 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 

2035, varav 650 mkr avser sträckan Laxå-Alingsås (kostnaden inte fördelad på delsträckorna). 
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3.7 ANALYS AV JÖNKÖPINGSBANAN 2035 

3.7.1 Falköping – Jönköping 

Följande utredningsalternativ har studerats 2035: 

 UA1: Regiontåg stannar i Vartofta 

 UA2: Regiontåg stannar i Vartofta och Kättilstorp 

Befolkningsunderlag Falköping – Jönköping  

Potentiella nya stationer på sträckan Falköping-Jönköping är: 

 Vartofta 

 Kättilstorp 

I Vartofta bedöms hela cirkelradien mellan 0–5 km vara relevant. För Kättilstorp används endast 

0–3 km då 3–5 km överlappar Vartoftas yttre cirkel. Eftersom Vartofta är den större orten bedöms 

resande i den överlappande zonen välja Vartofta i första hand.  

 

Figur 3-29 Antal boende och sysselsatta inom 1 km, 3 km respektive 5 km i potentiella stationssamhällen längs Jönköpingsba-
nan. Inför beräkningen av resandet 2035 har samtliga värden räknats upp faktor 1,3. 

Trafikupplägg Falköping – Jönköping 

I nuvarande tidtabell finns 4 dubbelturer Falköping-Nässjö som inte stannar i Sandhem och 16 dub-

belturer som gör uppehåll i Sandhem. År 2035 i JA beräknas det finnas 8 dt som inte stannar i 

Sandhem och 17 dt som gör det.  

I Utredningsalternativet analyseras effekten av att de 8 dt som inte stannar i Sandhem skulle göra 

uppehåll i Vartofta och sedan även i Kättilstorp.  

 

Figur 3-30 Alternativa trafikupplägg mellan Falköping och Jönköping (UA1-UA2). De nya stationerna med tätortsfolkmängden 
angiven är gulmarkerade om de är större än 500 invånare och rödmarkerade om de är mindre.  
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Reducering av busstrafik 

På denna sträcka finns busslinje 318 med uppehåll i både Vartofta och Kättilstorp. 

 

Figur 3-31 Nuvarande busslinjer som behandlats i stråket Falköping-Jönköping. Färgerna särskiljer endast linjerna åt och har 
ingen övrig betydelse för potentialen att reducera 

I UA2 bedöms linjen kunna tas bort helt. Linje 318 har endast 4 dt M-F (ingen helgtrafik) och 

stannar i både Kättilstorp och Vartofta. I UA1 med stopp enbart i Vartofta är denna linje oförändrad.  

Trafikekonomi Falköping – Jönköping 

I Tabell 3-24 sammanfattas resultaten för resande och ekonomi. I UA1 blir det en liten resandeök-

ning, men med minskade intäkter och ökade kostnader blir det en negativ trafikekonomi. I UA2 

erhålls en kostnadsminskning tack vare föreslagen bussreducering, men intäkterna minskar. Trafi-

kekonomin blir negativ även i UA2.  

Behov av infrastrukturåtgärder Falköping – Jönköping 

I Målbild Tåg 2035, som motsvarar jämförelsealternativet (JA) i denna utredning, anges ett par 

infrastrukturförbättringar för ökad kapacitet och kortare restider: 

 Samtidig infart alla stationer 

 Uppgradering till hastighet 160 km/h 

Nya uppehåll på sträckan på sträckan bedöms rymmas inom målbildens infrastruktur. 

De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller under spåren. 

Behov och kostnad är bedömt enligt följande: 
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 Vartofta: två nya sidoplattformar och planskild korsning vid gamla stationen; 55-75 mkr  

 Kättilstorp: Plattform vid huvudspår; 15-25 mkr  

Sammanställning resande och ekonomi Falköping – Jönköping   

Tabell 3-24 Sammanställning av resande och ekonomi för UA1 och UA2 jämfört med JA 

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 UA2 

RESANDE   

Koll-resor (enkelresor/vardag) 18 1 

Persontransportarbete (pkm/vardag) – 2054 – 4943 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)   

Trafikkostnader, tåg: 0,6 1,3 

Trafikkostnader, buss: 0,0 – 1,7 

Biljettintäkter: – 0,4 – 0,9 

Regionbidrag: 1,0 0,4 

Marginalkostnadstäckningsgrad Neg. Neg. 

INVESTERING I INFRASTRUKTUR   

Järnvägens kapacitet (mkr) 0 0 

Nya stationer (mkr) 55-75 60-100 

 

 

Måluppfyllelse Falköping – Jönköping 

Då merparten av turutbudet mellan Falköping och Jönköping inte påverkas av nya uppehåll i 

Vartofta och Kättilstorp bedöms restidskvoten och pendlingsbenägenheten mellan större orter 

endast påverkas i måttlig omfattning. Dock uppfyller inte utredningsalternativen kravet på kost-

nadstäckning och UA2 ger en minskning i antalet resor. 

Tabell 3-25 Sammanställning av hur utredningsalternativen uppfyller kriterierna i Målbild tåg 2035. 

Kriterier enligt målbild tåg 2035 UA1 UA2 

Nettoresandet på aktuell bana ska öka 
  

Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 
  

Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 
  

Tågtrafiken kostnadseffektivitet ska beaktas (minst 30 % ktg eftersträvas) 
  

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅLBILD TÅG 2035 
 

I Tabell 3-24 ovan visas förändrat regionbidrag om stationer öppnas på sträckan Falköping – Jönköping. Där-
utöver krävs cirka 5 mkr/år i ökat regionbidrag för att utöka dagens tågtrafik till den nivå som ingår i Målbild 

Tåg 2035. 
 
Tabellen visar också behovet av infrastruktur i kapacitetshöjande banåtgärder och nya stationer. Därutöver 
krävs cirka 150 mkr i kapacitetsförstärkning av järnvägen för att klara den trafik som ingår i Målbild Tåg 

2035. 
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Slutsats 

Vartofta och Kättilstorp har analyserats på sträckan. Resandet beräknas bli i stort sett oförändrat 

med en liten ökning motsvarande 18 enkelresor/vardag. Dessa resor bedöms i huvudsak vara riktade 

mot Falköping och intäkterna beräknas minska av en station i Vartofta och/eller Kättilstorp. Dessa 

två stationer uppfyller inte uppsatta kriterier för Målbild Tåg 2035 där en kostnadstäckningsgrad på 

30 % ska eftersträvas. Kostnadstäckningsgraden är negativ då biljettintäkterna minskar och trafik-

kostnaden ökar. Rekommendationen blir därmed att inte öppna nya stationer på sträckan. 
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Bilaga 1 – Behandlade tätorter och dess storlek 

Uppgifterna avser år 2015 

  Antal invånare 

i tätorten 

Antal invånare i  

områden/stationer 

1 Alvhem 322  

2 Aplared 463  

3 Brålanda 1521  

4 Bäckefors 709  

5 Dals Rostock 882  

6 Frufällan (ingår i Fristad)  917 

7 Frändefors 640  

8 Grimsås 694  

9 Gånghester (exkl Målsryd) 1 600  

10 Hillared   639  

11 Hogstorp 384  

12 Hultafors 333  

13 Härryda 1146  

14 Jörlanda 1465  

15 Kättilstorp 231  

16 Landvetter 8839  

17 Länghem 1086  

18 Lövekulle (ingår i Alingsås)  4 000 

19 Moholm 647  

20 Målsryd (ingår i Gånghester) 930  

21 NÄL, Skogshöjden  2 013 

22 Nygård 490  

23 Odensberg 290  

24 Olsfors 617  

25 Rya 365  

26 Rydboholm 993  

27 Sjömarken   

(ingår i Sandared/Viared) 

 

 

 

3231 

28 Skultorp 3644  

29 Säve 759  

30 Södra Ryd (ingår i Skövde)  6 200 

31 Tidan 989  

32 Torbjörntorp 466  

33 Tösse 346  

34 Ulvåker 256  

35 Upphärad 572  

36 Vartofta 529  

37 Velanda 592  

38 Väring 641  

39 Älgarås 373  

40 Ödsmål 1414  

 Summa 35 108 17 128 
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Bilaga 2 - Ordlista 

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras nedan. 

 

1. Målbild Tåg 2035 

En målbild för tågtrafiken 2035 som fastställdes av regionfullmäktige i juni 2013. 

2. Jämförelsealternativ (JA) 

Tågtrafik och järnvägsinvesteringar som ingår i Målbild Tåg 2035. 

3. Utredningsalternativ (UA) 

Ett alternativt trafikupplägg som innehåller en eller flera nya stationer 

4. Kollektivtrafikresor 

Antalet resor med buss och tågtrafik (i denna utredning avses endast dessa två trafikslag) 

5. Regionbidrag (mnkr/år) 

Västra Götalandsregionens årliga belopp för att finansiera kollektivtrafikens underskott. 

6. Marginalkostnadstäckningsgrad 

Tillkommande biljettintäkter (mnkr) dividerat med tillkommande kostnader (mnkr) som 

uppstår på grund av en specifik åtgärd. Utrycks i procent. 

7. Nettoresandet 

En förändring av antalet kollektivtrafikresor när man jämför UA och JA. 

8. Infrastruktur 

Järnväg och tågstationer 

9. Dubbelturer per dag 

Antal turer med kollektivtrafik per riktning och dag (avser normalt m-f) 

10. Dubbelspår 

En järnväg med två spår – ett spår i var riktning 

11. Förbigångsspår 

Ett extra spår där ett snabbare tåg kan köra om ett långsammare tåg. 

12. Enkelspår 

En järnväg med endast ett spår (tåg kan inte mötas utan mötesspår) 

13. Mötesspår 

Finns på enkelspåriga järnvägar. Behövs när två tåg ska mötas 

14. Persontrafikarbete 

Antal personkilometer, d v s kollektivtrafikresenärernas totala reslängd i kilometer  

15. Fjärrtåg 

Kommersiella tåg som körs på längre sträckor. 

16. Regiontåg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor. 

17. Regionexpresståg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor med färre uppehåll. 

18. Lokaltåg 

Västtrafiks upphandlade tåg som körs på kortare sträckor in mot Göteborg. 
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1. Bakgrund 

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag av  

regionfullmäktige att komplettera Målbild Tåg 2035 med en utredning angå-

ende nya stationer.  

 

Som en del i detta arbete görs en kartläggning av erfarenheter från Skåne och 

södra Småland där man under perioden 2011-2015 öppnat 21 nya stationer i 

mindre samhällen. Kartläggningen tar upp följande frågeställningar. 

 

 Vad har stationerna betytt för dessa samhällen? 

 Hur anpassades tågtrafiken inför öppnandet av stationerna? 

 Hur har resandet förändrats? 

 Har kommunerna arbetat med samhällsplaneringen för att 

bygga upp centrala knutpunkter? 

 Räcker banornas kapacitet för trafikökningen? 

 

VGR vill dra nytta av Skånes och södra Smålands erfarenheter i Västtågsutred-

ningen. 

 

Denna PM har sammanställts av Trivector Traffic, Mats Améen, Jonna Milton 

och Joel Hansson. 
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2. Nya stationer 

2.1 Omfattning – totalt 32 nya stationer 

PM:en behandlar nya stationer i södra Sverige, d v s i Skåne och södra Små-

land. Under perioden 2011-2019 öppnas totalt 32 stycken nya stationer,  

varav 21 stycken under 2011-2015 och 11 stycken som planeras 2016-2019.  

Stationerna visas på kartan nedan. 
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2.2 Pågatåg Nordost och Krösatåg 

Avsiktsförklaring och avtal 

I december 2009 tecknades avsiktsför-

klaringar och avtal mellan regionerna, 

berörda kommuner och Trafikverket 

angående infrastrukturuppbyggande 

(stationer och mötesspår mm) samt 

trafikering av Pågatåg Nordost och 

Krösatåg. Bakgrunden var en politisk 

vilja att göra en kraftfull regionalpoli-

tisk satsning och gjuta liv i gamla stat-

ionssamhällen i de mer glesbefolkade 

delarna av Sydsverige.  

 

 

 

Syfte med satsningen 

Ett syfte med satsningen var att integrera arbets- och bostadsmarknaden i be-

rörda orter med det expansiva västra Skåne, ett annat syfte var att ge förbätt-

rade alternativ till biltrafiken. Samtliga stationsorter har mellan 300 och 4 000 

invånare och har tidigare haft tåguppehåll. Stationerna framgår av kartan ovan. 
 

Tågtrafik och busstrafik till samhällen med nya stationer 

Turutbudet varierar från 10 dubbelturer per vardag i Lammhult och Moheda till  

20 dubbelturer i Tjörnarp, Sösdala och Önnestad. Samtliga nya stationer har fått 

timmestrafik i rusningstid, i några fall ca ett tåg var 90:e minut. Alla stationer har 

helgtrafik, som dock i många fall innebär ett lägre turutbud än på vardagar.  

I Skåne har i princip all tågparallell busstrafik tagits bort i samband med tågsats-

ningarna.1 Det beror på kravet att nya tågsatsningar ska ha minst 50 % kostnads-

täckningsgrad2 på några års sikt. I Kronobergs län ligger det mesta av den tågpa-

rallella busstrafiken kvar, vilket lett till en betydligt lägre kostnadstäckningsgrad.  

Resandeökningar 

Resandeökningarna3 har varit ungefär lika stora på båda sidor länsgränsen (i ge-

nomsnitt runt 25 %), men i Skåne har det varit stort missnöje kring bussnerdrag-

ningarna. Störst resandeökning har det varit i Sösdala, där det totala kollektivre-

sandet efter några månader hade ökat med 50 % trots slopande av all busstrafik. 

Sösdala är, jämte nyöppnade Tjörnarp, den enda av stationerna som fått resmöjlig-

heter till Lund och Malmö på under en timme, vilket högst sannolikt har bidragit 

till det ökade resandet. För Tjörnarps station finns ännu ingen resandestatistik. 

                                                 
1 På de sträckor där tätorter hoppas över med tåget finns det kvar ett bussutbud på 7-11 dubbelturer på vardagar. 

2 Tillkommande intäkter dividerat med tillkommande kostnader 
3 Avser allt kollektivresande före och efter omläggningen 
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Ekonomiska konsekvenser - kostnadstäckningsgrad 

Kostnadstäckningsgraden för de olika skånska satsningarna beräknades inför tra-

fikstarten bli ca 50-65 % i ett 10-årsperspektiv (2020). På kort sikt beräknades 

kostnadstäckningsgraden hamna betydligt lägre (25-40 %). Slopad busstrafik hade 

större betydelse för trafikekonomin än ökade intäkter. Totalt sett har kollektivtrafi-

kens underskott i Skåne ökat med 25-30 mkr p g a satsningen. I Småland bedöm-

des kostnadstäckningsgraden bli betydligt lägre än 50 % p g a att huvuddelen av 

busstrafiken bibehölls.    

I Region Skåne har man efter kritik backat från hållningen att slopa tågparallell 

busstrafik och återinrättat delar av den busstrafiken. Det har gjort att kostnadstäck-

ningsgraden försämrats väsentligt. I övrigt torde de ursprungliga prognoserna för 

resande, intäkter och kostnader i stora drag ha hållits. 

För Pågatåg Nordost och Krösatågssatsningen har åtgått har åtgått 11 dimension-

erande tågsätt.4  

Bygdens utvecklingsmöjligheter 

I den utvärdering av Pågatåg Nordost, som genomförts i K2’s regi, framgår att in-

vånarna i berörda orter överlag är positiva till hur tågtrafiken påverkat bygdens ut-

vecklingsmöjligheter.5 Invånarna i de småländska orterna upplever en mer positiv 

förändring än invånarna i de skånska orterna.  

Banornas kapacitet 

All tågtrafik till de nya stationerna består av nya turer. Eftersom den nya trafiken 

håller en relativt låg medelhastighet och går på tättrafikerade banor som redan in-

nan var hårt belastade, har man närmat sig banornas kapacitetsgräns. Inför pro-

jektets genomförande var det hårda diskussioner mellan kommuner och regioner å 

ena sidan och Banverket/Trafikverket å den andra sidan om hur stora kapacitetsåt-

gärder som krävdes för den nya trafiken. Det slutade med en kompromiss, där en 

hel del kapacitetsåtgärder kom att ingå, men där kapacitetssituationen ändå totalt 

sett blivit mer ansträngd efter införandet av ny tågtrafik.6  

På alla nya Pågatågs-/ Krösatågslinjer utom Markarydsbanan finns Öresundståg 

sedan tidigare. Dessa finns kvar med oförändrade körtider, men störningskänslig-

heten har ökat när tågen blivit fler. Punktligheten har inte försämrats på något av-

görande sätt, men trots kraftfulla åtgärder för att förbättra punktligheten har ingen 

nämnvärd förbättring skett. 

Efter projektets genomförande är nästan alla skånska järnvägar nära kapacitets-

gränsen. En erfarenhet är att det går att klara högt kapacitetsutnyttjande på en ban-

del när det finns gott om ledig kapacitet på angränsande bandelar. Men när hela 

trafiksystemet börjar närma sig kapacitetstaket behövs större marginaler.   

                                                 
4 3 tåg vardera för Växjö-Nässjö (X11) och Växjö-Hässleholm (X11), 2 tåg vardera för Höör-Kristianstad (X61) och Kristian-

stad-Karlshamn (X61) samt ett tåg Hässleholm-Markaryd (X61).  

5 K2 Research 2015:1, Pågatåg Nordost och Krösatåg, Tio nya järnvägsstationer i nordöstra Skåne och södra Småland, Desirée 

Nilsson, 2015-06-03 
6 De viktigaste kapacitetsåtgärderna i Pågatåg NO-projektet är två nya förbigångsspår norr om Tjörnarp samt nya mötesspår i 

Bjärnum, Önnestad och Fjälkinge.   
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Kostnader för infrastruktur – mötesspår och stationer 

Projektet genomfördes mycket snabbt för att avse järnvägsinvesteringar. Det inne-

bar problem med kostnadsstyrningen. Ursprunglig budget var på 563 mkr, men ef-

ter hand uppstod ökade kostnader på drygt 200 miljoner kronor. En del av kost-

nadsökningen är dock föranledd av ambitionshöjningar.  

Enligt den ursprungliga kostnadsfördelningen skulle Trafikverket stå för 344 mkr 

(61 %) och regioner/kommuner för 219 mkr (39 %). Medfinansieringen på 219 

mkr fördelades enligt följande: 

- 75 mkr Region Skåne via länstransportplanen 

- 60 mkr Hässleholms kommun (5 stationer) 

- 24 mkr Kristianstads kommun (2 stationer) 

- 12 mkr Osby kommun (1 station) 

- 12 mkr Höörs kommun (1 station) 

- 36 mkr för Regionförbundet Södra Småland samt kommunerna Markaryd, 

Älmhult Alvesta och Växjö. Här ingår även strukturfondsmedel från EU.  

 

Principen i Skåne är att ”inträdesbiljetten” till Pågatågstrafiken är att berörd kom-

mun fullt ut bekostar nya stationer. Kommunerna har enbart kostnader för delar av 

infrastrukturen. Ibland kan stationsinvesteringarna ske med hjälp av statlig medfi-

nansiering. All tågdrift i Skåne står Skånetrafiken (Region Skåne = landstinget) 

för.  

Samhällsutveckling 

Flertalet av de nya stationsorterna hade innan tågsatsningen en negativ befolk-

ningsutveckling. Det är för tidigt att säga om denna trend nu kommer att vändas. 

Det finns vissa utbyggnadsplaner i de nya stationsorterna, men efterfrågan på nya 

bostäder är låg i de inre delarna av Skåne och södra Småland. Med erfarenhet från 

tidigare Pågatågssatsningar, t ex Ystad-Simrishamn 2003, är det troligt att utveckl-

ingen blir mer positiv än om tågsatsningen inte hade gjorts. Störst blir effekten för 

de orter som hamnar inom en timmes restid från större städer med god arbetsmark-

nad.   
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2.3 Övriga nya stationer 2014-2015 (6 st) 

Sommaren 2014 öppnades Kvidinge 

på Skånebanan med befintliga tåg 

som fått nya uppehåll. Drygt hälften 

av Pågatågen stannar numer i Kvi-

dinge (timmestrafik), vilket ökat rest-

iden för genomresande med cirka 2 

minuter. De första resultaten tyder på 

en cirka 10 procentig resandeökning i 

Kvidinge. Restiden till Helsingborg 

är en halvtimme, vilket borde skapa 

förutsättningar för utveckling av or-

ten och fortsatta resandeökningar. 

Utbyggnadstrycket i de inre delarna 

av Nordvästskåne är dock inte alls 

lika stort som längs Skånes västkust 

och i Malmö/Lund-området 

Trelleborgsbanan 

I december 2015 startar Pågatågstrafik till Trelleborg med nya stationer även i 

Västra Ingelstad och Östra Grevie. I dessa orter finns planberedskap för kraftig ut-

byggnad. Restiden därifrån till Malmö blir bara cirka en kvart. I Trelleborg, som är 

en av Sveriges största städer utan tågtrafik, finns stora förhoppningar kring Påga-

tågssatsningen. Satsningen binder 5-6 nya dimensionerande fordon och beräknades 

i Tågstrategi 2037 få en kostnadstäckningsgrad på 55 %. Den tågparallella busstra-

fiken reduceras, men omfattande busstrafik Malmö-Trelleborg kommer att finnas 

kvar via Vellinge, som inte angörs av tågen.   

Västkustbanan 

I december 2015 öppnas även nya Pågatågsstationer i Barkåkra och Förslöv norr 

om Ängelholm. Satsningarna har möjliggjorts av Västkustbanans dubbelspårsut-

byggnad och Hallandsåstunneln. Även i dessa orter finns en hel del utbyggnads-

planer. Stationerna hamnar emellertid utanför tätorterna och i Barkåkra kommer 

att finnas kvar stadsbusstrafik med betydligt större turtäthet än tågets. Det är därför 

osäkert hur stor påverkan tågtrafiken kommer att få på dessa samhällen. Ursprung-

ligen planerades Pågatåg Ängelholm-Förslöv, men senare har överenskommelse 

träffats med Hallandstrafiken om förlängning till Halmstad. Det innebär att den ur-

sprungligen beräknade kostnadstäckningsgraden på 73 % sjunker till 32 %.7 Sats-

ningen binder cirka 3 dimensionerande tågsätt (X61).  

  

                                                 
7 Källa Tågstrategi 2037, Underlagsmaterial 4, Skånetrafiken 2008. 
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2.4  Planerade nya stationer 2016-2019 (11 st)

Under 2016-2019 planeras ytterligare 

11 stationer i södra Sverige. I decem-

ber 2016 öppnas Pågatågstrafik på 

bandelen Teckomatorp-Eslöv med ny 

station Marieholm. Restiden till Lund 

blir under en halvtimme. Marieholm 

är ett gammalt industrisamhälle som 

haft svag befolkningsutveckling un-

der senare år. Kommunen har planerat 

för omfattande utbyggnad när Påga-

tågstrafiken startas. 

 

 

 

Malmöringen, som är en lokal Pågatågsringlinje inom Malmö, planeras så snart 

tillåtligheten för persontåg på Kontinentalbanan är löst. Östervärn och Persborg, 

som lades ner inför Citytunnelns öppnande, ska då återöppnas och det kommer att 

byggas en ny station i Rosengård.  

Pågatågens förlängning från Markaryd till Halmstad är ett starkt önskemål från be-

rörda kommuner samt regionerna i Skåne och Kronobergs län. En satsning med 

varannantimmestrafik kan genomföras utan andra infrastrukturinvesteringar än nya 

plattformar i Knäred och Veinge. Region Halland, som skulle få det största ekono-

miska ansvaret för satsningen, har ännu inte tagit ställning till projektet. 

Pågatåg på godsstråket genom Skåne är beslutat och planeras genomföras till 

2019. Nya stationer enligt avtalet blir Lomma, Furulund, Svalöv, Kågeröd och Bil-

lesholm. På längre sikt kan det bli nya stationer även i Arlöv, Alnarp och Flädie. 

Samtliga berörda kommuner har stora förhoppningar kring tågsatsningen. Utbygg-

nadstrycket är dock störst i orterna närmast Malmö.  
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2.5   Folkmängd i nya stationsorter 

Tätort Folkmängd 2010 

Sösdala (2011) 1 811 

Gemla (2012) 1 342 

Moheda (2012) 1 824 

Lammhult (2012) 1 459 

Fjälkinge (2013) 1 690 

Önnestad (2013) 1 378 

Bjärnum (2013) 2 674 

Vittsjö (2013) 1 665 

Markaryd (2013) 3 966 

Ballingslöv (2013)    310 

Hästveda (2013) 1 623 

Killeberg (2013)    585 

Diö (2013)    910 

Vislanda (2013) 1 769 

Kvidinge (2014) 1 854 

Tjörnarp (2014)    731 

Barkåkra (2015) (del i Ängelholms tätort) 

Förslöv (2015) 2 085 

V Ingelstad (2015)    721 

Ö Grevie (2015)    598 

Trelleborg (2015) .                     28 290 

Marieholm (2016) 1 598 

Knäred (2018?) 1 088 

Veinge (2018?) 1 190 

Lomma (2019) .                     10 837 

Furulund (2019) 4 180 

Svalöv (2019) 3 633 

Kågeröd (2019) 1 446 

Billesholm (2019) 2 910 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund till utredningen 
Kollektivtrafiknämnden utreder förutsättningarna att öppna nya stationer i 

Västra Götaland. Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya 

stationer. Som en del i denna utredning utreds förutsättningarna att öppna en 

station i anslutning till Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Sjukhuset ligger i 

stort sett mitt emellan Öxnered och Trollhättan som båda har järnvägsstation. 

Avståndet är ungefär 4 km till dessa stationer.  

Under 2012 öppnades det nya dubbelspåret för trafik mellan Göteborg och 

Trollhättan/Vänersborg, utan station vid NÄL. Nu prövas alltså översiktligt 

möjligheten att i efterhand bygga en station vid NÄL. Utredningen hålls på en 

övergripande nivå och det krävs fördjupade utredningar för att ta fram ett be-

slutsunderlag om man verkligen ska bygga en station. 

Syfte med utredningen 
Syftet med utredningen är att belysa om en station vid NÄL ger ökat kollektiv-

trafikresande med buss och tåg. Utredningen ska också på ett översiktligt sätt 

beskriva hur en station skulle kunna utformas samt ekonomiska konsekvenser 

av en station.  

NÄL genererar totalt 6 200 resor under en dag (alla färdmedel) 
NÄL är Sveriges femte största akutmottagning och hela sjukhuset har cirka  

2 900 anställda. På NÄL finns ytterligare cirka 200 medarbetare och studenter 

per dag. Totalt har alltså 3 100 personer sin huvudsakliga dagliga verksamhet 

på NÄL. Upptagningsområdet för anställda finns i stort sett inom en radie på 

cirka 10 mil från sjukhuset. Huvuddelen av de anställda kommer från Trollhät-

tan, Vänersborg och Uddevalla. 

Under en genomsnittsdag görs cirka 550 mottagningsbesök 330 anhörigbesök till 

sjukhuset.  

NÄL genererar totalt cirka 6 200 resor till och från sjukhuset under en dag.  

Kollektivtrafikens marknadsandel till NÄL uppgår idag till 14 % 
Idag angörs sjukhuset med ett tiotal olika busslinjer som kör 200 bussturer un-

der en dag (summan båda riktningar). Sjukhuset har ungefär 1 700 parkerings-

platser för bilar. Av de totalt  6 200 resorna per dag sker ungefär 900 resor med 

busstrafiken. Kollektivtrafikens marknadsandel för resor till NÄL blir därmed 

14 %.   
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Verksamheten på NÄL växer i framtiden 
Generellt genomgår sjukvården i Sverige en koncentration av specialistvård där 

färre sjukhus kommer erbjuda specialvård inom specifika områden. Detta stäl-

ler ökade krav på sjukhusens tillgänglighet i framtiden. Det geografiska upptag-

ningsområdet för patienter kommer därmed att växa. Fram till 2035 bedömer 

sjukhusledningen att antalet anställda kommer att öka med cirka 14 % och öv-

riga arbetstillfällen bedöms öka ännu mer. Totalresandet, oberoende färdmedel, 

till och från sjukhuset bedöms öka från dagens 6 200 till 7 400 resor per dag,  

d v s med cirka 20 % fram till 2035. 

Tågtrafiken fördubblas i framtiden 
Under en vardag passerar cirka 40 tåg i respektive riktning i tunneln under sjuk-

huset utan att stanna. Enligt Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035 kom-

mer antalet tåg att fördubblas fram till 2035, förutsatt att infrastrukturen byggs 

ut enligt målbilden. Huvuddelen av tågen är upphandlade regiontåg till och från 

Uddevalla, Halden, Karlstad, Vänersborg, Mariestad, Lidköping och Göteborg.  

När tågen stannar vid stationen vid NÄL ökar restiden för genomresande med 

cirka 2,5 minuter. En förlängd restid innebär att genomresandet kommer att 

minska. Detta ska vägas emot att invånarna får en ökad tillgänglighet till NÄL, 

vilket innebär en resandeökning.  

Restiderna med kollektivtrafik till NÄL minskar med 30-70 % 
Om alla regiontågen stannar vid NÄL innebär detta att NÄLs upptagningsom-

råde växer geografiskt. Tillgängligheten till sjukhuset ökar markant och möjlig-

heten att rekrytera personal förbättras. Restiderna för boende inom  

10-milsradien minskar med 30-70 %, beroende på resrelation. Utredningen har 

kommit fram till att busstrafiken till NÄL kan reduceras med 25 % om en stat-

ion byggs i anslutning till NÄL. 

Nettoresandet med kollektivtrafiken ökar med 1 200 resor (UA-JA) 
Utredningens syfte är att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer. 

Målbild Tåg 2035 blir då jämförelsealternativ (JA). Utredningsalternativet 

(UA) motsvarar målbilden plus att en station öppnas i anslutning till NÄL.  

Både UA och JA avser således år 2035. Utrednigen visar att nettoresandet med 

kollektivtrafiken ökar med 1200 resor om man öppnar en station i anslutning 

till NÄL. Den totala resandeökningen uppgår till 1670 resor/dag, men genomre-

sandet i tunneln minskar med 480 resor/dag. Nettoresnade ökar därmed med 

1190 resor. 

 
Regionbidraget till kollektivtrafiken kommer att minska 6,4 mnkr/år 

Tågstoppet vid NÄL tar cirka 2,5 minuter. Detta innebär en ökad tågtrafikkost-

nad med cirka 6,2 mnkr/år. En reduktion av busstrafiken med 25 % innebär att 

busstrafikkostnaden kan reduceras med cirka 8,6 mnkr/år. Resandeökningen 

med kollektivtrafiken generar en biljettintäktsökning motsvarande 3,9 mnkr/år. 

Nettoeffekten av ovanstående innebär att regionbidraget till kollektivtrafiken 

kommer att utvecklas positivt, d v s minska med 6,4 mnkr/år. 
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Två alternativa stationslägen 
Det finns två alternativa lägen för en framtida station vid NÄL - inne i tunneln  

eller norr om tunnelmynningen. 

Om en station byggs inne tunneln blir investeringskostnaden hög medan kostna-

den är lägre om stationen lokaliseras till ett läge norr om tunnelmynningen. En 

station inne i tunneln är attraktiv sett ur ett resenärsperspektiv. En tunnelstation 

ger hög tillgänglighet till sjukhuset med korta gångavstånd och möjliggör en upp-

gång i direkt anslutning till sjukhusets entré. En tunnelstation kan dock innebära 

restriktioner när det gäller möjlighet att transportera farligt gods med tåg genom 

tunneln. Frågan om farligt gods måste utredas vidare.  

Ett stationsläge norr om tunnelmynningen innebär längre avstånd till sjukhusets 

entré, vilket kräver någon form av anslutning med exempelvis rullband, sned-

hiss/rulltrappa, automatbana eller matarbuss. Här har det dock inte gjorts någon 

fördjupad utredning inom ramen för Västtågsutredningen. 

I utredningen förutsätts att plattformar kan förläggas direkt vid huvudspåret,  

d v s utan extra sidospår vid plattformarna. En fyrspårslösning i tunneln skulle 

innebära kraftigt ökade kostnader. 

Investeringskostnad för station vid NÄL 

En station norr om tunnelmynningen med plattformar vid huvudspåret samt nå-

gon form av anslutning (1 km) till sjukhustet har grovt uppskattats till 150-300 

mnkr. I Västtågsutredningen bedöms att detta alternativ inte är tillräckligt at-

traktivt sett ur ett resenärsperspektiv, i förhållande till dagens trafiklösning med 

tåg till Trollhättan och därefter buss till sjukhuset. 

Analysen visar att alternativet med  en station i tunneln under NÄL ger en kraf-

tig ökning av kollektivtrafikresandet. Trafikekonomin blir mycket god. Men det 

ska framhållas att det är synnerligen tekniskt komplicerat att bygga en station i 

en befintlig järnvägstunnel. Det återstår ett omfattande arbete att analysera sä-

kerhetsfrågor som till exempel transport av farligt gods genom tunneln samt-

krav på räddningstunnlar. Inom ramen för Västtågsutredningen har investe-

ringskostnaden för en tunnelstation uppskattats till 700 – 1 000 mnkr. 

Rekommendation 
Sett ur  ett resandeperspektiv föreslår Västtågsutredningen att alternativet med 

tunnelstation utreds vidare. Antalet på- och avstigande på en sådan station be-

döms uppgå till cirka 2 000 per dag. Antalet nya kollektivtrafikresor bedöms till 

1 200 resor per dag, vilket innebär att investeringskostnaden för ny station blir 

32-46 kronor per nygenererad kollektivtrafikresa sett över en 60-årsperiod och 

utan ränteffekt.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Kollektivtrafiknämnden utreder förutsättningarna att öppna nya stationer i 

Västra Götaland. Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya 

stationer. Som en del i denna utredning utreds förutsättningarna att öppna en 

station i anslutning till Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). NÄL är byggt på 

1980-talet och är Sveriges femte största akutmottagning. Den är belägen drygt 

4 km nordväst om järnvägsstationen i Trollhättan och drygt 4,5 km söder om 

järnvägsstationen i Öxnered. 

Under 2012 öppnades det nya dubbelspåret för trafik mellan Göteborg och 

Trollhättan/Vänersborg, utan station vid NÄL. Nu prövas alltså möjligheten att 

i efterhand bygga en station vid NÄL. 

 

Figur 1-1 Geografisk illustration över Trollhättan, NÄL och Öxnered. 

1.2 Hur påverkas resandet av en ny station? 

En ny station innebär att nya tågresor genereras och genomresandet minskar på 

grund av förlängd restid. Ett nytt uppehåll med tåg vid NÄL beräknas ta unge-

fär 2,5 minuter.  
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För att en ny station ska vara intressant ska den uppfylla fyra kriterier från Mål-

bild tåg 2035 som Västra Götalandsregionen tagit fram: 

 Nettoresandet på den aktuella banan ska öka 

 Restidskvoten i tunga relationer ska vara konkurrenskraftig 

 Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas 

 Pendlingsbenägenhet mellan regionens större orter ska beaktas 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med utredningen är att belysa om en station vid NÄL ger ökat kollektiv-

trafikresande med buss och tåg. Utredningen ska också på ett översiktligt sätt 

beskriva hur en station skulle kunna utformas samt ekonomiska konsekvenser 

av en station. Utredningen hålls på en övergripande nivå och det krävs därför 

fördjupade utredningar för att ta fram ett beslutsunderlag om man verkligen ska 

bygga en station. 

Målet med utredningen är att avgöra huruvida en ny station vid NÄL skulle ge 

en positiv nettoeffekt till kollektivtrafikresandet. 
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2. Resandeunderlag till och från NÄL 

2.1 NÄL genererar totalt 6 200 resor under en dag 

NÄL är Sveriges femte största akutmottagning och hela sjukhuset har cirka 2 

900 anställda. På NÄL finns ytterligare cirka 200 medarbetare kopplats till fas-

tigheterna oh adminsitration samt studenter. Totalt har alltså 3 100 personer sin 

huvudsakliga dagliga verksamhet på NÄL. Upptagningsområdet för anställda 

finns i stort sett inom en radie på cirka 10 mil från sjukhuset. Huvuddelen av de 

anställda kommer från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Under en ge-

nomsnittsdag görs cirka 550 mottagningsbesök 330 anhörigbesök till sjukhuset.  

NÄL genererar totalt cirka 6 200 resor till och från sjukhuset under en dag, samt-

liga färdmedel. 

Personal inom NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla) kommer att ha skiftande 

arbetsplatser och behov av att kunna pendla mellan NÄL och Uddevalla sjukhus. 

Utöver denna pendling kan en station vid NÄL fungera för boende i närområdet 

Skogshöjden. 

 

Figur 2-1 Medarbetare på NÄL baserat på postnummer. Storleken på cirkeln är proportionell mot an-
talet medarbetare inom postorten. Färgen på cirkeln symboliserar om det finns en tågstat-
ion, potentiell station inom Målbild Tåg 2035 eller ingen station.  
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Verksamheten på NÄL växer i framtiden 
Generellt genomgår sjukvården i Sverige en koncentration av specialistvård 

där färre sjukhus kommer erbjuda specialvård inom specifika områden. 

Detta ställer ökade krav på sjukhusens tillgänglighet i framtiden. Det geo-

grafiska upptagningsområdet för patienter kommer därmed att växa. Fram 

till 2035 bedömer sjukhusledningen att antalet anställda kommer att öka 

från dagens 2 900 anställda till 3 300 st år 2035 vilket motsvarar 14 procents 

ökning.Totalresandet med alla färdmedel till och från sjukhuset bedöms öka 

från 6 200 till 7 400 resor per dag, d v s med cirka 20 % fram till 2035.  

 

Med en station vid NÄL skulle 80 procent av alla anställda kunna få direkt-

förbindelse med tåg. Det bedöms således finnas god potential för ökad ar-

betspendling med  en ny tågstation vid NÄL. 
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3. Kollektivtrafiken idag 

3.1 Busstrafiken och resandet till NÄL 2016 

Idag angörs sjukhuset med ett tiotal olika busslinjer som kör 200 bussturer under 

en dag (summa båda riktningar). Sjukhuset har ungefär 1 700 parkeringsplatser 

för bilar. Av de totalt 6 200 resorna per dag till och från NÄL sker ungefär 900 

resor med busstrafiken. Kollektivtrafikens marknadsandel för resor till NÄL blir 

därmed 14 %. 

Tabell 3-1 Antal resor år 2015 på busslinjer som passerar NÄL. 

Linje Sträcka 

45 Trollhättan resecentrum-NÄL 

53 NÄL-Drottningtorget 

61 Vänersborg-NÄL-Trollhättan-Stallbacka 

62 Nordkroken-Vänersborg-Öxnered-Trollhättan 

670 Uddevalla-NÄL-Trollhättan 

673 Uddevalla sjukhus-NÄL 

680 Vänersborg-Trestad Center-Uddevalla 

712 Dals Rostock-Trollhättan 

714 Färgelanda-Frändefors-Vänersborg/NÄL 

 

Många av bussarna i tabellen ovan har bara några enstaka turer som går vidare 

till NÄL. De busslinjer som mer frekvent trafikerar sjukhuset är linje 53, 61, 62, 

670 samt 673. 

3.2 Busstrafiken och resandet till Skogshöjden 2016 

Busstrafiken i tabellen ovan försörjer även resbehovet till och från bostadsom-

rådet Skogshöjden som ligger nära sjukhuset. I Skogshöjden bor cirka 2000 

personer. Hälften av dessa bor inom 1 kilometers avstånd till en tänkt tågstation 

vid NÄL. Den andra hälften bor i intervallet 1–3 km från en tänkt station. Anta-

let kollektivtrafikresor med buss uppgår idag till 250 resor/dag.  
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4. Möjligt trafikupplägg 2035 

4.1 Tågtrafiken fördubblas i framtiden 

Idag passerar 41 tåg i vardera riktningen i tunneln under NÄL. Fördelningen är 

27 Västtrafik-regionaltåg som går Göteborg – Vänersborg/Säffle/Uddevalla, 9 

tåg mellan Göteborg-Karlstad samt 5 fjärrtåg till Oslo.  

Till år 2035 planeras denna trafik att ha fördubblats och motsvarande siffra är  

82 dubbelturer per vardag förbi NÄL. De 18 tågen från Lidköping ingår i de 31 

tågen från Göteborg. 

 

Figur 4-1 Till vänster är dagens tågtrafik med antal dubbelturer och till höger visas antal dubbelturer 
enligt Målbild Tåg år 2035. 

4.2 Restiderna till NÄL kommer att minska med 30-70 % 

Om alla regiontågen stannar vid NÄL innebär detta att NÄLs upptagningsom-

råde växer geografiskt. Tillgängligheten till sjukhuset ökar markant och möjlig-

heten att rekrytera personal förbättras. Restiderna för boende inom  

10-milsradien till NÄL minskar med 30-70 %. Utredningen har kommit fram 

till att busstrafiken till NÄL kan reduceras med 25 % om en station byggs i an-

slutning till NÄL. 
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Tabell 4-1 Dagens restid är snabbast möjliga resa idag jämfört med beräknad restid med tåg till NÄL. 

Station Dagens restid 
(min) 

Beräknad restid 
med direkttåg (min) 

Förbättrad restid (%) 

Trollhättan 18 5 – 72 % 

Vänersborg 21 10 – 52 % 

Uddevalla 29 20 – 31 % 

Göteborg 60 42 – 30 % 

Mellerud 44 24 – 45 % 

Älvängen 40 23 – 43 % 

Åmål 75 53 – 29 % 

Karlstad 155 102 – 34 % 

 

Möjligheten att resa med tåg till NÄL förkortar restiden i flera viktiga resrelat-

ioner. Det är idag problem att locka arbetskraft till vården. Förbättrade kommu-

nikationer till och från sjukhuset kommer att påverka sjukhusets kompetensför-

sörjning positivt.  

Trestad med Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla står idag för den största 

delen av de sysselsatta på NÄL. Restiden från dessa stationer skulle minska 

med 72 %, 52 % respektive 31 %. Med tanke på att boende i Trollhättan finns 

utspridda måste stadsbusstrafiken fortsatt ses som huvudsakligt alternativ inom 

Trollhättan till NÄL. Endast de som bor nära resecentrum i Trollhättan bedöms 

välja tåg för resan till NÄL. Däremot får resande från Vänersborg stor nytta av 

en kortare restid. I ännu större utsträckning gäller detta för Uddevalla.  

En annan stor vinst är 30-42 % förkortad åktid till/från Göteborg, som med ny 

station når NÄL under en timme (35-42 min). Pendlingsomlandet för NÄL ökar 

kraftigt med dessa förbättringar. 

Vården i Sverige genomgår även en koncentration av specialistvård där färre 

sjukhus kommer att erbjuda specialvård inom specifika områden. Detta ställer 

ökade krav på sjukhusens tillgänglighet. 
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4.3 Målbild Tåg 2035  

Målbild Tåg 2035 är jämförelsealternativ (JA). 

Trafikeringen i Målbild Tåg 2035 består av följande: 

 25 dt (röda) som kommer från Uddevalla och vänder i Trollhättan. 

 5 dt (svarta) som trafikerar Trollhättan-Halden 

 31 dt (röda) som trafikerar Göteborg-Vänersborg och 18 av dessa dubbel-

turer fortsätter till Lidköping/Mariestad. 

 16 dt (gröna) regionexpresståg som trafikerar Göteborg-Karlstad 

 5 dt (svarta) kommersiella fjärrtåg som trafikerar Göteborg-Oslo 

 

Figur 4-3 Möjligt trafikupplägg med ny tågstation vid NÄL.  

 

Förutsättningar för utredningsalternativet 2035, UA1 
Utredningsalternativet (UA1) innebär att samtliga tåg enligt Målbild Tåg 2035,  

förutom de 5 kommersiella fjärrtågen till Oslo (svarta), stannar vid NÄL.  

Sammantaget blir det 77 dubbelturer per vardag som stannar vid NÄL, d v s 4 

tåg per timme och riktning. 

 NÄL får ett stort turutbud med tåg, 77 tåg per dag och riktning 

 Med ytterligare ett uppehåll får samtliga genomresande en förlängd restid 

med 2,5 minut. 

 

Det bör övervägas att slopa Öxnered för en del av tågen som stannar i NÄL. 
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4.4 Busstrafiken 2035 

Om en tågstation byggs i anslutning till NÄL måste busstrafiken anpassas. Buss-

trafiken föreslås reduceras enligt nedanstående beskrivning. 

 

Figur 4-4 Busstrafik som trafikerar NÄL. Linje 53, 61 och 62 som ingår i Tvåstads stadstrafik samt 670 
och 673 mellan Uddevalla och Trollhättan via NÄL.  

 

Vid NÄL finns det tre stadsbusslinjer  (linjerna 53, 61 samt 62) som trafikerar 

sjukhuset samt två regionbusslinjer (linjerna 670 och 673). 

Förslaget som beräkningarna bygger på innebär att stadsbusslinje 62 tas bort 

Öxnered – Trollhättan samt att regionbusslinje 670 slopas helt. Övriga linjer 53, 

61 samt 673 föreslås förbli oförändrade. 

Stadsbusslinje 62 kör huvudsakligen Nordkroken-Vänersborgs resecentrum där 

ett fåtal turer per dag fortsätter till NÄL och ibland hela vägen till Trollhättan. 

Även om antal turer är få som fortsätter till Trollhättan är detta den längsta 

sträckan för busslinjen och det finns potential att spara in på denna del. Försla-

get är således att renodla linjen till att gå mellan Nordkroken-Vänersborgs rese-

centrum-Öxnered och låta resande Öxnered-NÄL-Trollhättan ta tåget istället. 

Regionbusslinjen 670 Uddevalla – NÄL – Trollhättan har väldigt få turer på 

vardagar och saknar helt koppling till Uddevalla sjukhus på helgerna. Denna 

linje bedöms inte behövas om det finns 25 dt med tåg mellan Uddevalla och 

Trollhättan. Kopplingen med buss mellan Uddevalla sjukhus och NÄL erhålls 

fortfarande via busslinje 673. 
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5. Resandekonsekvenser 

En station i anslutning till NÄL påverkar resandet positivt. Även resandet till 

och från bostadsområdet Skogshöjden skulle utvecklas positivt av en tågstation. 

Genomresande tågresenärer i tunneln skulle dock minska på grund av en res-

tidsförlängning på 2,5 minuter. 

I tabell nedan visas uppskattade resandekonsekvenser av en station vid NÄL. 

UA är uppdelat på tåg och buss. 

  

JA = jämförelsealternativ 2035 

UA = utredningsalternativ 2035 

 

Totalresandet ökar med 1190 resor per dag 
Det totala kollektivtrafikresandet bedöms öka 1190 resor/dag. Resandet till och 

från NÄL och Skogshöjden bedöms öka med  1500 respektive 170 resor/dag. 

Genomresandet i tunneln bedöms minska med 480 resor/dag. Antalet tågresor 

vid den nya stationen bedöms kunna uppgå till strax över 2 000 resor/dag. 

Kollektivtrafikresandet till NÄL 2035  
I jämförelsealternativet (JA) uppskattas kollektivtrafikresandet med buss till 

och från NÄL uppgå till 1100 resor/dag.  

För att uppskatta hur många kollektivtrafikresor som kan komma att utföras i 

utredningsalternativet (UA), det vill säga med tågstation, har vi gjort en jämfö-

relse med  resandet till och från Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Med 

Kristianstadlänken har sjukhuset ett högklassigt busstråk som sammanlänkar 

sjukhuset med stadens centrum, järnvägsstation och i framtiden även Högsko-

lan. Kristianstads sjukhus trafikeras med tät busstrafik via Kristianstadlänken, 

med 5-10 minuter mellan bussarna. Antalet kollektivtrafikresor uppgår till 0,8 

resor per anställd och vardag. Om motsvarande restal appliceras på NÄL blir 

resandet till och från NÄL 2600 kollektivtrafikresor/vardag. Restalet 0,8 resor 

per anställd inkluderar alla typer av ärenden till sjukhuset t ex arbetspendling, 

mottagningsbesök, anhörigbesök m.m. 

Kollektivtrafikresandet till Skogshöjden 2035  
I jämförelsealternativet (JA) uppskattas kollektivtrafikresandet med buss till 

och från till 280 bussresor/dag. Resandet i utredningsalternativet uppskattas till 

450 resor fördelat med 50 % på tåg och 50% på buss. 

JA UA UA UA

2035 2035 2035 2035 Netto-

Buss Buss Tåg Koll resor

NÄL 1100 800 1800 2600 1500

Skogshöjden 280 225 225 450 170

Total 1380 1025 2025 3050 1670

Genomresande i tunneln -480

Total 1190

224



14 

 Trivector Traffic 

 

6. Trafikekonomi 

Kostnad för tåg ökar p g a förlängd körtid 

Kostnaden för tågtrafiken ökar när körtiden förlängs, d v s med ytterligare uppe-

håll ökar körtiden. Den tidsberoende kostnaden (åkande personal och kapital-

kostnad mm) ökar. Den förlängda körtiden beräknas kosta 6,2 mnkr/år.   

Biljettintäkterna av p g a ökat tågresande 

Intäkterna för tågtrafiken är starkt korrelerade med antalet personkilometer. Det 

beror på att intäkterna är högre för en längre resa än för en kortare. Inom denna 

utredning beräknas intäkterna genom en medelintäkt på 0,6 kr/personkilometer1.  

Med 1 200 nya kollektivtrafikresor bedöms biljettintäkterna öka med   

3,9 mnkr/år.  

Minskad busstrafik ger lägre trafikkostnad 
En reduktion av busstrafiken enligt ovan beräknas minska trafikkostnaderna 

med 8,6 mnkr/år. 

Sammanfattning 

En station vid NÄL ger följande ekonomiska konsekvenser för resande och tra-

fik. Investeringskostnad för att bygga stationen vid NÄL redovisas i kapitel 7. 

Tabell 6-1 UA1 jämfört med JA för målår 2035.  

UA jämfört med JA för målår 2035 UA1 

RESANDE  

Koll-resor (enkelresor/vardag) 1 200 

Persontransportarbete (pkm/vardag) 22 000 

TRAFIKEKONOMI (mkr/år)  

Trafikkostnader, tåg: 6,2 

Trafikkostnader, buss: -8,6 

Biljettintäkter: 3,9 

Regionbidrag: -6,4 

Marginalkostnadstäckningsgrad Pos. 

 

 

Sammanfattningsvis innebär en station i anslutning till NÄL att resandet ökar 

och därmed också biljettintäkterna. Trafikkostnaderna minskar. Marginalkost-

 
1 Samma antagande som i Västtågsutredningen 
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nadstäckningsgraden blir positiv då intäkterna ökar och kostnaderna minskar. Al-

ternativet har en mycket god trafikekonomi, d v s regionbidraget minskar med 

cirka 6 mnkr/år. 
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7. Stationslösning 

Det finns två alternativa lägen för en station vid NÄL, en station i tunneln un-

der NÄL eller en station norr om tunnelmynningen.  

En tunnelstation har fördelen av nära koppling till sjukhuset där korta avstånd 

spelar stor roll för dem som arbetar eller besöker sjukhuset, särskilt för dem 

som har personer med funktionsnedsättning. Nackdelen med en tunnelstation är 

den höga investeringskostnaden samt eventuella begränsningar att transportera  

farligt gods i tunneln samtidigt som tågresenärer uppehåller sig på plattfor-

marna.   

Det andra alternativet är att bygga stationen norr om tunnelmynningen cirka  

1 km från sjukhusets huvudentré. Fördelarna med den lösningen är att den är 

billigare och har inga speciella trafikeringsrestriktioner som en tunnelstation 

har. Nackdelarna är avståndet till sjukhuset där resurser behöver läggas på att 

skapa en smidig och tydlig anslutning mellan stationen och sjukhuset.  
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7.1 Station i tunnel 

Förslag på standardkrav 

 Två sidoplattformar 

 Rulltrappor och hiss 

 Planskild passage över/under spåren 

 Om rulltrappan inte ansluter direkt till sjukhus föreslås väderskyddad 

gångväg 

Kostnadsbedömning 

Generellt kan konstateras att en tunnelstation är den lösning som innebär kortast 

avstånd från tåget till sjukhuset och därmed också den bästa lösningen ur ett re-

senärsperspektiv.  

Höjdskillnaden mellan spår och entréplan till sjukhuset är cirka 28 m och en tun-

nelstation skulle kräva rulltrappor/hissar m.m. genom berget. Kostnadsmässigt 

är en tunnelstation den dyraste lösningen. Det finns en mycket viktig aspekt gäl-

lande farligt gods (se bilaga 1) som måste följas upp med en riskutredning där 

riskreducerande åtgärder kan krävas som innebär ökade kostnader för en tunnel-

station. Vidare krävs en utredning av räddningstunnlar som också är förknippade 

med höga investeringskostnader.  

En grov uppskattning pekar på att en tunnelstation kan komma att kosta mellan 

700 och 1 000 mnkr.  

7.2 Station norr om tunnelmynningen 

Förslag på standardkrav 

 Två sidoplattformar med väderskydd 

 Rulltrappor och hiss 

 Planskild gångbro/passage över spåren 

 anslutning med exempelvis rullband, snedhiss/rulltrappa, automatbana  

eller matarbuss  

En stationslösning vid tunnelmynningen innebär cirka 1 km avstånd från sjukhu-

sets huvudentré till stationen. Det är ett billigare alternativ än tunnelstation och 

berörs inte av restriktioner kring farligt gods. Ett stationsläge norr om tunnel-

mynningen innebär längre avstånd till sjukhusets entré, vilket kräver någon form 

av anslutning med exempelvis rullband, snedhiss/rulltrappa, automatbana eller 

matarbuss. Här har det dock inte gjorts någon fördjupad utredning inom ramen 

för Västtågsutredningen. Det ställs krav på att tågstationer ska vara funktionshin-

deranpassade generellt, men på en tågstation vid ett sjukhus är detta extra viktigt.  

En station norr om tunnelmynningen med plattformar vid huvudspåret samt nå-

gon form av anslutning (1 km) till sjukhustet har grovt uppskattats till 150-300 

mnkr. I Västtågsutredningen bedöms att detta alternativ inte är tillräckligt at-

traktivt sett ur ett resenärsperspektiv, i förhållande till dagens trafiklösning med 

tåg till Trollhättan och därefter buss till sjukhuset. 
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7.3 Rekommendation 

Sett ur  ett resandeperspektiv föreslår Västtågsutredningen att alternativet med 

tunnelstation utreds vidare. Antalet på- och avstigande på en sådan station be-

döms uppgå till 2 000 per dag. Antalet nya kollektivtrafikresor bedöms till 

1 200 resor per dag, vilket innebär att investeringskostnaden för ny station blir  

32-46 kronor per nygenererad kollektivtrafikresa.  
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Bilaga 1 - Farligt gods 

Trafikverket bedriver förvaltande verksamhet med ansvar för den samlade lång-

siktiga infrastrukturplaneringen och för byggande, drift och underhåll av statliga 

vägar och järnvägar. Trafikverket upprättar en järnvägsnätsbeskrivning, enligt 

järnvägslagen (2004:519), i samråd med berörda parter som järnvägsföretag, tra-

fikorganisatörer och övriga infrastrukturförvaltare i Sverige2. 

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) syftar till att ge den som avser att ansöka om ka-

pacitet på järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar nödvändig information om 

förutsättningarna. 

Då kunskap saknas om specifika regler för farligt gods genom järnvägstunneln 

under NÄL går det att sammanfatta på följande vis. Trafikverket har definitioner 

för vad som räknas som farligt gods på järnvägen. Regler för dessa finns att läsa 

om i kap. 2.6 i JNB. Vissa sträckor är reserverade för persontrafik där det står i 

kap 3.4.3 (JNB, 2018):  

För transporter av farligt gods gäller bestämmelser enligt avsnitt 2.6. 

 Tunneln i Helsingborgs central (resecentrum) får inte trafikeras med far-

ligt gods.  

 Tunneln genom Glumslöv får inte trafikeras med farligt gods.  

 Citytunneln (Malmö central)– Hyllie–(Lernacken/Svågertorp) får inte 

trafikeras med farligt gods.  

 Citybanan får inte trafikeras med farligt gods.  

I undantagsfall kan dispens ges för tillfällig transport med farligt gods, om det 

skulle finnas ett ofrånkomligt behov av en sådan transport. För ovanstående plat-

ser finns alternativ infrastruktur för godstrafik med farligt gods, se avsnitt 3.4.1. 

Då Norge-/Vänerbanan trafikeras av godstrafik som kan innehålla farligt gods 

samt att frågan inte varit aktuell innan finns inga restriktioner för farligt gods 

genom tunneln under NÄL.  

Utöver restriktionerna i 3.4.1 och 3.4.3 finns inga speciella tunnelrestriktioner. 

Vad som måste utredas i fallet med tunnelstation vid NÄL är om det går att kom-

binera med farligt gods t.ex. genom speciella åtgärder i utformningen av stat-

ionen eller om det är möjligt att köra farligt gods en annan väg. Om så inte är 

fallet kan detta begränsa möjligheten att öppna en tunnelstation vid NÄL. 

 

 
2 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB), 2018. http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbe-
skrivningen-jnb/jarnvagsnatbeskrivningen-2018/  

230

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/jarnvagsnatbeskrivningen-2018/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/jarnvagsnatbeskrivningen-2018/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-08 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 8

Framställan om övertagande av fiskeverksamheten vid 
Hallsjön   
KS 2017/329

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB:s framställan 
om övertagande av fiskeverksamheten vid Hallsjön utan bifall. 

Sammanfattning av ärendet
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB, fortsättningsvis Bolaget, har i 
framställan, daterad den 13 juni 2017, hos kommunstyrelsen hemställt om att Bolaget 
ska få överta fiskeverksamheten vid Hallsjön, Halleberg, och att uppdragsersättningen 
för detta ändamål ska ökas med 455 000 kr. Fiskeverksamheten är idag organiserad 
under kultur- och fritidsnämnden. 
Bifall till Bolagets begäran förutsätter att 455 000 kr flyttas från kultur- och fritids-
nämndens budget till kommunstyrelsens. Vidare krävs en samförståndslösning 
beträffande den personal hos kultur- och fritidsförvaltningen som idag är knuten till 
verksamheten vid Hallsjön. Det kan konstateras att det i nuläget inte föreligger 
förutsättningar för att nå en sådan lösning. Bolagets framställan bör därför lämnas utan 
bifall.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-14
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-12-14 Dnr: KS 2017/329

Handläggare
Olof Petersson
olof.petersson@vanersborg.se
0521-72 24 27

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Framställan om övertagande av fiskeverksamheten vid Hallsjön 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB:s framställan 
om övertagande av fiskeverksamheten vid Hallsjön utan bifall. 

Bakgrund
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB, fortsättningsvis Bolaget, har i framstäl-
lan, daterad den 13 juni 2017, hos kommunstyrelsen hemställt om att Bolaget ska få 
överta fiskeverksamheten vid Hallsjön, Halleberg. Denna verksamhet är idag organise-
rad under kultur- och fritidsnämnden. 

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut den 23 oktober 2017, § 51, yttrat sig över fram-
ställan och därvid ställt sig positiv under förutsättning att övertagandet omfattar all 
verksamhet, dvs. även underhåll av vandringsleder, anläggningar, fordon och materiel 
samt tillsyn av fiske i del av Vänern.

Bedömning
Bolagets framställan om övertagande av fiskeverksamheten vid Hallsjön innefattar en 
begäran om att den årliga uppdragsersättningen från kommunstyrelsen till Bolaget ska 
ökas med 455 000 kr per år. Nämnda belopp är avsett att täcka av Bolaget beräknade 
kostnader för utveckling, drift och underhåll av fisket vid Hallsjön.
Ett bifall till Bolagets begäran förutsätter att 455 000 kr flyttas från kultur- och fritids-
nämndens budget till kommunstyrelsens. Detta medför i sin tur att den personal hos kul-
tur- och fritidsförvaltningen som idag är knuten till fiskeverksamheten vid Hallsjön an-
tingen måste följa verksamheten till Bolaget alternativt ges andra uppgifter inom för-
valtningen. 
Undertecknad tillsammans med kommunens ekonomichef har den 13 december 2017 
träffat berörd förvaltningschef och Bolagets verkställande direktör för att bl.a. diskutera 
personalfrågan. Parterna – kultur- och fritidsförvaltningen och Bolaget – har dock inte 
kunnat nå enighet kring just denna fråga. Det kan således konstateras att det för närva-
rande saknas förutsättningar för att på frivillig grund låta fiskeverksamheten vid Hall-
sjön övergå i Bolagets regi. Vidare kan det konstateras att saken inte är av sådan karak-
tär att det finns skäl att ändå, på andra villkor än de som respektive part håller fast vid, 
låta kommunstyrelsen besluta om en verksamhetsövergång. Vid sagda förhållanden bör 
kommunstyrelsen därför lämna Bolagets framställan utan bifall.
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Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-12-14 Dnr: KS2017/329

Till ovanstående ska fogas tillägget att nämnda möte hölls i en positiv anda och att par-
terna framledes kommer att sträva efter ökat samarbete på en rad områden. Parterna var 
även överens om att det i framtiden kan finnas skäl till omprövning av frågan om fiske-
verksamhetens organisatoriska tillhörighet.    

Sammanfattning av ärendet
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB, fortsättningsvis Bolaget, har i framstäl-
lan, daterad den 13 juni 2017, hos kommunstyrelsen hemställt om att Bolaget ska få 
överta fiskeverksamheten vid Hallsjön, Halleberg, och att uppdragsersättningen för det-
ta ändamål ska ökas med 455 000 kr. Fiskeverksamheten är idag organiserad under kul-
tur- och fritidsnämnden. 
Bifall till Bolagets begäran förutsätter att 455 000 kr flyttas från kultur- och fritids-
nämndens budget till kommunstyrelsens. Vidare krävs en samförståndslösning beträf-
fande den personal hos kultur- och fritidsförvaltningen som idag är knuten till verksam-
heten vid Hallsjön. Det kan konstateras att det i nuläget inte föreligger förutsättningar 
för att nå en sådan lösning. Bolagets framställan bör därför lämnas utan bifall.

Pascal Tshibanda Olof Petersson
Tf. kommundirektör Jurist

Sändlista
1. Kultur- och fritidsförvaltningen
2. Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
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    Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB                  Org. 556565-3838      
 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 
 
BergaFisket - Halle-Hunneberg 

 
 
VISION 

Visionen är att skapa ett kvalitativt- och attraktivt fiskevattenområde  

 

 

– BergaFisket - Halle-Hunneberg 

 

Med ambition att: 

 

 Öka tillgängligheten av fisket till en bredare målgrupp 

 Produktutveckla i samverkan med övrig besöksnäring 

 Skapa tydligare och mer välriktad marknadskommunikation/marknadsföring 

 Kvalitetssäkra fisket på bergen genom en välorganiserad fisketillsyningsorganisation 

 

Bolagets verksamhet syftar huvudsakligen till att höja den turistiska attraktionskraften i 

regionen för att öka omsättningen i besöksnäringen. Ett attraktivt och väl utvecklat 

fiskevattenområde på Halle- och Hunneberg bidrar till att uppfylla detta syfte.  

 

 

 

AFFÄRSIDÉ 
Att skapa ett kvalitativt och attraktivt fiskevattenområde i Ekopark Halle-Hunneberg. 

 

Genom: 

 Ett kort 

 Flera vatten 

 

 En avsändare 

 Flera mottagare 

 

 

Genom att samla samtliga fiskevatten under en och samma aktör erbjuds kunden ett större samlat 

utbud av fiskemöjligheter, ett mera tillgängligt fiske. 
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Kostnadseffektivitet 
Verksamheten kring fisket kan bli mera kostnadseffektiv genom: 

 

Bättre förhandlingsläge vid inköp och transport av fisk för isättning 

Bättre förhandlingsläge vid arrende 

Personaleffektivitet. Bolagets ordinarie personal nyttjas för fisket under del av lågsäsong samt i 

samverkan med säsongsanställd personal under mellan- och högsäsong. 

 

Kompetens 

I bolaget finns idag god kompetens och kunskap inom sportfiskeområdet. Naturguiden som finns 

anställd i bolaget har vid tidigare anställning arbetat med att utveckla och paketera fiskeprodukter.  

I bolaget finns även kunnig och kompetent personal som arbetar med 

marknadskommunikation/marknadsföring nationellt och internationellt vilket skapar goda möjligheter 

att nå ut till nya målgrupper. 

 

Vänersborgs- och Trollhättans sportfiskeklubb ses som en viktig och värdefull samarbetspartner med 

god kompetens och erfarenhet av fisketillsyning. 

 

Bolaget avser i sin rekrytering av säsongsanställd personal vända sig till b.l.a. Klarälvdalens 

Folkhögskola med vilka det redan idag finns ett samarbete. Här utbildas naturguider vilka med fördel 

kan förlägga delar av sin praktik i anslutning till en eventuell säsongsanställning. 

 

Marknadsstorlek 

År 2016 såldes ca.1 900 fiskekort för Hallsjön. Till detta kan adderas de ca.450 kort som 

såldes för Hunnebergssjöarna. Tillväxtutsikten efter produktutveckling samt utvecklad 

marknadsföring beräknas vid en ökning med ca.10 % per år innebära ca.3 500 försålda 

fiskekort år 2021.  

 

Dessutom beräknas fisket generera synergieffekter genom att bolaget kan koppla fisket till 

bolagets befintliga produktutbud inom naturupplevelser, tex. paketering och 

företagsevenemang. Verksamheten kan som förslag erbjuda ett kräftfiskepaket i samverkan 

med boendeanläggningarna etc. 

 

Trender 

Friluftslivet är i en uppåtgående trend och fritidsfisket är Sveriges största friluftsaktivitet. Idag 

är fisket på bergen till stor del en regional aktivitet. Genom att utveckla fiskeprodukten kan 

man erbjuda bokningsbara produkter till en internationell målgrupp.  

 

Ekonomi:  

För att driva fisket krävs ett årligt ägartillskott. Beräkningen avser år 2018-2021. Inför år 

2022 bör det ske en utvärdering av verksamheten. Detta skall vara en avstämning där man 

även väger in de eventuella vinster som aktiviteten genererar till övrig besöksnäring i 

området. 

 

Marknadshinder? 

Det finns ingen likvärdig produkt/verksamhet i närområdet. Närmsta aktör finns möjligen i 

Dalsland. Vänernfisket är av en betydligt annorlunda karaktär. Bergafisket- Halle- och 

Hunneberg kan i ett inledningsskede ses som en liten aktör i sportfiskesammanhang, men det 

behöver nödvändigtvis inte var till någon nackdel då småskalighet är intressant för en större 

målgrupp. Det är dessutom lättare för verksamheten att växa i en ”liten kostym”. 

Utvecklingspotentialen är en drivkraft i verksamheten. 
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Marknadsföring 

Tillgänglighet är ledordet i marknadsföringsplanen för BergaFisket. Bolaget ämnar inkludera 

Hallsjön i den redan befintliga webbutiken på den marknadsledande sajten Fiskekort.se. Via 

denna kanal når vi i dagsläget främst den svenska marknaden men underlättar även för 

internationella köpare. 

 

Genom att inkludera Hallsjön i Kungajaktmuseets produktutbud erbjuder vi ett etablerat 

skyltfönster mot den internationella marknaden i ett relevant sammanhang. Vidare kommer 

BergaFisket att marknadsföras genom våra egna kanaler som sociala medier, webbplatser och 

via våra befintliga samarbetspartners.  

 

Vi synliggör och tillgängliggör en utvecklingsbar produkt.    
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    Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB                  Org. 556565-3838      

 

 

Kommunstyrelsen  

Vänersborgs kommun 

 
 

 

 

FRAMSTÄLLAN 

 

Angående utveckling av Hallebergsfisket  

 

Styrelse samt vd för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB kallade 2017-03-08 till 

presidieöverläggning med ägarna. Vid mötet presenterades för ägarna bolagets strategiska 

utvecklingsplan för perioden 2017-2021. Se bilaga 1. Som en del i denna plan ingår förslaget 

att bolaget från år 2018 implementerar Hallebergsfisket i sin ordinarie verksamhet.  

Ägarna ställde sig positiva till förslaget och rekommenderade bolaget att inkomma med en 

skriftlig ansökan om övertagande och förslag till finansiering av projektet. 

 

Som ett led i detta har bolaget tagit fram en verksamhetsplan som underlag till denna 

framställan. Se bilaga 2. 

 

Ansökan 
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB ansöker härmed om övertagande av 

verksamheten kring fisket vid Hallsjön. Avseende finansiering av projektet framställs härmed 

om utökad uppdragsersättning om 455 000 kr./år. avsett att täcka beräknade kostnader för 

utveckling, drift och underhåll av fisket vid Hallsjön. 

 

 

 

 

 

Hunneberg 2017-06-13 

 

 

 

 

Theresia Andersson  Monica Alfsdotter 

Ordförande   VD   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-23 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

§ 51

Framställan om Hallebergsfisket
KUFRN 2017/52

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrande över framställan om övertagande av 
verksamheten kring fisket vid Hallsjön.

Sammanfattning av ärendet
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har 2017-06-13 ansökt till 
Kommunstyrelsen om övertagande av verksamheten kring fisket i Hallsjön. Ärendet 
överlämnades 2017-08-17 till Kultur- och fritidsnämnden får yttrande och yttrandet 
väntas åter till Kommunkansliet senast 2017-10-31. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
berett ärendet och lämnar yttrande till nämnden för beslut. 
I yttrandet framgår att Kultur- och fritidsnämnden är positiva till Hunnebergs 
Kungajakt- och Viltmuseum AB framställan om övertagande av verksamheten kring 
fisket vid Hallsjön under förutsättning att detta avser övertagande av all 
verksamhet, inklusive tillsyn av fiske i kommunens del av Vänern. Kultur- och 
fritidsnämnden konstaterar samtidigt att en konsekvens av ett beslut om övertagande 
dock innebär att ansvaret för kommunens friluftsliv fördelas på ytterligare en aktör.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över framställan om övertagande av 
verksamheten kring fisket vid Hallsjön.
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB framställan om övertagande.

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Olof Isaksson, verksamhetschef
Jessica Lindskog, processledare
Kommunstyrelsen 
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YTTRANDE 1(1) 

 2017-10-25 Dnr: KUFRN 2017/52 

Handläggare 
Jessica Lindskog  
jessica.lindskog@vanersborg.se  
0521-72 21 93 

Mottagare 
Kommunstyrelsen  

 

Postadress: 

Vänersborgs 
kommun 

462 85 Vänersborg 

Besöksadress: 

Sundsgatan 29 

Vänersborg 

Telefon: 

0521-72 10 00 

Webbplats: 

www.vanersborg.se 

E-post: 

kulturfritid@vanersborg.se 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Yttrande över framställan om övertagande av 
verksamheten kring fisket vid Hallsjön 

Bakgrund 

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har 2017-06-13 ansökt till 

Kommunstyrelsen om övertagande av verksamheten kring fisket i Hallsjön. Ärendet 

överlämnades 2017-08-17 till Kultur- och fritidsnämnden får yttrande och yttrandet 

väntas åter till Kommunkansliet senast 2017-10-31. 

Yttrande 

Friluftsområdet kring Hallsjön är ett eftertraktat och välbesökt rekreationsområde med 

cirka 50 000 besökare årligen och verksamheten kring fisket vid Hallsjön omfattar 

inköp och utsättning av ädelfisk, tillverkning, distribution och försäljning av fiskekort. 

Verksamheten ansvarar också för tillsyn av fisket i såväl Hallsjön som kommunens del 

av Vänern. Verksamheten omfattar slutligen även underhåll av vandringsleder, 

anläggningar, fordon och material samt information och marknadsföring.  

Kultur- och fritidsnämnden har verksamhetskostnader om 239 000 kronor och 

beräknade intäkter om 184 500 kr för verksamheten. Till detta tillkommer sedan också 

personalkostnader. 

 

Budget 2017, kr  

Intäkter - 184 500 kr 

Verksamhetskostnader 239 000 kr 

Summa 54 500 kr 

 

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum 

AB framställan om övertagande av verksamheten kring fisket vid Hallsjön under 

förutsättning att detta avser övertagande av all verksamhet, inklusive tillsyn av fiske i 

kommunens del av Vänern. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar samtidigt att en 

konsekvens av ett beslut om övertagande dock innebär att ansvaret för kommunens 

friluftsliv fördelas på ytterligare en aktör. 

 

 

 

 

Jessica Lindskog 

Processledare 
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Verksamhetsplan
2017Hunnebergs Kungajakt- 

och Viltmuseum AB
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1.

Kungajaktmuseet Älgens Berg
Kungajaktmuseet Älgens Berg, beläget vid Bergagården på Hunneberg, invigdes av Hans Majestät 
Konungen den 30 oktober 2001. För museets verksamhet ansvarar Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum 
AB som är ett av Vänersborgs kommun, helägt aktiebolag. Fastigheten ägs av Fastighets AB Vänersborg.

Idén att bygga ett ”Älg- och Viltmuseum” hänför sig till 1980-talet då tillgången på älg var mycket stor på 
Halle- och Hunneberg. Även den unika kungajakten, som ägt rum på bergen i mer än hundra år samt bergens 
rika kulturhistoria och säregna natur och kultur låg till grund för byggnationen av museet. 

I museets utställningar visas bergens geologi, kulturhistoria, flora, fauna samt jaktens och kungajaktens 
historia. I museets huvudentré kan den som vill uppleva bergen på egen hand finna informationsmaterial och 
kartor samt få information, tips och råd av museets personal. Bolaget erbjuder även museibutik, konferenser, 
event, vilt- och naturinspirerade aktiviteter samt natur- och kulturguidningar. I anslutning direkt till museets 
huvudentré hyr Sveaskog utställningsyta för sin informationsverksamhet.

Anställda
VD 
Event- och marknadskoordinator 
Naturguide 
Museivärd 
Härutöver tillkommer säsongsanställda 
och externa personalresurser

Kontakt
Kungajaktmuseet Älgens Berg
orgnr: 555656-3838 

Hunneberg 121
468 31 Vargön

www.algensberg.com 
museet@algensberg.com
tele: 0521-27 00 40 Styrelse

Theresia Andersson, ordförande   
Åsa Johansson, ersättare
Henrik Harlitz, vice ordförande  
Ann-Helen Selander, ersättare
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2.

Syfte
Verksamheten syftar huvudsakligen till att höja 
den turistiska attraktionskraften i regionen för att 
öka omsättningen i besöksnäringen.

Vision
Bolaget och därigenom även Halle-Hunneberg 
är ett av Västsveriges mest kända och välbesökta 
besöksmål.

Strategisk Utveckling 
Enligt bolagets ägardirektiv, antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun den 27 april 2009, 
är föremålet för bolagets verksamhet att bedriva musei-, frilufts-, och turistverksamhet.

Under hösten 2016 har en verksamhetsanalys genomförts i vilken verksamheten delats in i tre huvudgrenar
-Musei- och informationsverksamhet 
-Naturupplevelser 
-Event

För fortsatt positiv utveckling av bolaget har en inriktning identifieras som verksamheten bör anpassas 
till. Bolaget avser att i fortsatt utvecklingsarbete följa de förslag som definieras under rubriken ”Framtida 
utveckling” i verksamhetsanalysen (se bilaga). Bolagets kortsiktiga och långsiktiga mål skall baseras och 
utformas enligt denna analys för att vidare föra bolaget in i en ny era. 
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3.

Sammanfattning verksamhetsanalys
Verksamheten bör stärka sin inriktning mot friluftsliv och naturupplevelser för att tillgodose nya trender, 
behov och målgrupper. Detta innebär att Kungajaktmuseet Älgens Bergs profil bör förändras för att skapa en 
tydlig bild av verksamheten. Bolaget skall inte längre vara en del i turistdestination Halle-Hunneberg, utan 
skall i besökarens ögon vara Destination Halle-Hunneberg. Verksamheten skall genom att vidareutveckla 
sitt utbud av frilufts- och naturupplevelser stärka sin position från att i huvudsak vara ett museum skall bli 
Upplevelsecenter Halle- Hunneberg. För att detta ska bli möjligt är det krävs att bolaget bygger ett nytt 
koncept med ny logga och nytt varumärkesnamn. 

Mål 2017-2018
Kortsiktiga
 Förankra utvecklingsarbetet internt samt hos ägare och samarbetspartners.
 Arbeta fram ett nytt varumärkeskoncept vilket lämpligen lanseras i god tid innan säsongsstart 2018.
 En kommunikationsplan för det nya varumärket presenteras i slutet av 2017.
 Producera samt introducera nya frilufts- och naturupplevelser.
 Fasa ut resurskrävande inslag i verksamheten. 
 Erbjuda informations- och introduktionsdagar till potentiella samarbetspartners.

Mål 2017-2021
Långsiktiga
 Bolaget är ett etablerat naturturism- och upplevelsecentrum med museiverksamhet.   
 Bolaget är en ledande aktör i en fungerande organisation på Halle- och Hunneberg.
 Bolaget är väl etablerat som frilufts- och naturupplevelsecenter såväl nationellt som internationellt
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4.

Målgrupper
Det har under arbetet med verksamhetsanalysen även genomförts en målgruppsanalys och nedan presenteras 
de aktuella målgrupperna gällande bolagets tre olika verksamhetsområden. Vidare har även de potentiella 
målgrupperna identifierats. Vi ska nå dessa genom att genomföra den strategiska utvecklingen och uppfylla 
de mål som nämns ovan. Noterbart är även att i det fall bolagets utvecklingsarbete genererar större intresse 
för verksamheten bland de potentiella målgrupperna så innebär utvecklingen även att de redan aktuella 
målgrupperna attraheras till verksamheten i ännu högre utsträckning.

Museum/ Informationcenter
Aktuell målgrupp
Enskilda besökare
- Barnfamiljer SV/EU
- Seniorer SV                                          
- Vuxna par EU

Grupper
- Seniorer
- Skolbarn

Event
Aktuell målgrupp
Enskilda besökare
- Barnfamiljer, Regionalt & lokalt 
- Vuxna par
- Seniorer, Regionalt & lokalt

Grupper
- Företag/Organisationer 
- Kompisgäng

Naturupplevelser
Aktuell målgrupp
Enskilda besökare
- Unga vuxna EU
- Vuxna par SV
- Barnfamiljer EU

Potentiell målgrupp
Enskilda besökare
- Unga vuxna SV/EU

Grupper
- Företag
- Bussgrupper
- Grupper med tematisk 
   inriktning 

Potentiell målgrupp
Enskilda besökare
- Unga vuxna SV
- Barnfamiljer SV
- Seniorer SV

Grupper
- Grupper med tematisk 
inriktning

Potentiell målgrupp
Enskilda besökare
- Unga vuxna SV

Grupper
- Företag/Organisationer 
- Kompisgäng
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5.

Målbild 2021 - Hunneberg Wildlife Center
År 2021 har bolaget och Hunnebergs vildmark/wildlife center sedan länge tagit klivet ut på våra berg och 
ut i naturen. Kanoter hyrs flitigt av både lokalbefolkning som turister. Våra fiskevatten är attraktiva och 
dessutom lättillgängliga då man enkelt kan köpt sina fiskekort på centret eller via webbutiken. Det numera 
inarbetade konceptet månadsvandringen är välbesökt året runt och hjälper till att hålla liv i lågsäsongen. 
Likaså med cykelguidningar som lockar både europeiska som svenska besökare. Har de ingen egen cykel 
så hyr de och med fördel en MTB i butiken. Både bäver- och älgsafaris är storsäljare och turistbolagen visar 
frekvent upp dessa aktiviteter i sina skyltfönster ut mot Europa. 

Centret tillhandahåller naturligtvis fortfarande ett attraktivt och välskött naturmuseum som i sig är ett 
besöksmål. I vår museibutik kan gästen köpa allt som den kan tänkas behöva under ett besök på bergen. 
Ryggsäckar, knivar och kikare finns av god kvalitet och till rimligt pris intill de lite dyrare presentkåsorna. 
I skogen runt knuten blandar barn sin lek med lärande och Trollskogen är fortsatt en anledning för 
barnfamiljer att bege sig till berget för och uppleva naturen. Våra tältkåtor som är placerade på torpen 
Ekebacken och Fagerhult, gästas ofta av medelstora företag och kompisgäng som valt naturen som 
aktivitets- och festplats. Under dessa event fiskar gästerna kräftor i fackelskenet, paddlar kanot i de mörka 
sjöarna eller går på vandring med naturguide.    

Bolaget är en framträdande organisation som samlat destinationens samtliga reseanledningar under ett tak. 
Genom att marknaden erbjuds ett tydligt koncept med ett brett produktutbud via en tydlig avsändare har 
det skapats en starkare attraktion, en ökad kännedom och en större tillgänglighet till Destination Halle- och 
Hunneberg.  

Potentiell målgrupp
Enskilda besökare
- Unga vuxna SV/EU

Grupper
- Företag
- Bussgrupper
- Grupper med tematisk 
   inriktning 

Potentiell målgrupp
Enskilda besökare
- Unga vuxna SV

Grupper
- Företag/Organisationer 
- Kompisgäng
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-08 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9

Justerad budget 2018 avseende förändrat 
personalomkostnadspålägg
KS 2018/42

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2018 justeras upp enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden 3 265 tkr
Byggnadsnämnden 126 tkr
Kommunstyrelsen 355 tkr
Kulturnämnden 249 tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 51 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden 926 tkr
Socialnämnden 5 392 tkr
Överförmyndarnämnden 33 tkr
Finansen 313 tkr
Totalt nämnderna 10 710 tkr

2. Finansens budget för interna pensionsintäkter justeras upp med motsvarande belopp, 
10 710 tkr. 

Sammanfattning av ärendet
I nämndernas beslutade budgetramar för 2018 är det interna 
personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till 38,33%. Mot bakgrund av höjda 
kostnader för avtalspensioner rekommenderar Sveriges kommuner och landsting nu ett 
internt personalomkostnadspålägg som uppgår till 39,17% för 2018. Det är den del av 
personalomkostnadspålägget som ska spegla kostnaderna för avtalspensioner som nu 
ökar. Ett högre personalomkostnadspålägg innebär högre kostnader för nämnderna och 
lägre kostnader för den centrala finansförvaltningen. Förändringen påverkar endast 
kommunens interna budget och är ett nollsummespel för kommunen totalt.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-01-02 Dnr: KS 2018/42

Handläggare
Ewa Lundqvist
ewa.lundqvist@vanersborg.se
0521-721155

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Justerad budget 2018 avseende förändrat personalom-
kostnadspålägg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2018 justeras upp enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden 3 265 tkr
Byggnadsnämnden 126 tkr
Kommunstyrelsen 355 tkr
Kulturnämnden 249 tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 51 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden 926 tkr
Socialnämnden 5 392 tkr
Överförmyndarnämnden 33 tkr
Finansen 313 tkr
Totalt nämnderna 10 710 tkr

2. Finansens budget för interna pensionsintäkter justeras upp med motsvarande belopp, 
10 710 tkr. 

Sammanfattning av ärendet
I nämndernas beslutade budgetramar för 2018 är det interna personalomkostnadspåläg-
get preliminärt beräknat till 38,33%. Mot bakgrund av höjda kostnader för avtalspensio-
ner rekommenderar Sveriges kommuner och landsting nu ett internt personalomkost-
nadspålägg som uppgår till 39,17% för 2018. Det är den del av personalomkostnadspå-
lägget som ska spegla kostnaderna för avtalspensioner som nu ökar. Ett högre perso-
nalomkostnadspålägg innebär högre kostnader för nämnderna och lägre kostnader för 
den centrala finansförvaltningen. Förändringen påverkar endast kommunens interna 
budget och är ett nollsummespel för kommunen totalt.

Thomas Sannemalm Ewa Lundqvist
Ekonomichef Budgetekonom

Sändlista
Nämnderna

248



Utskriftsdatum: Utskriven av: Kristin Lindblom2018-01-11

Dokument

Diarieenhet: Kommunstyrelsen Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2017.3274 I Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 
Frändefors 608:1 på fastigheten Kopperud 1:2 i 
Vänersborgs kommun  

Eva Johansson

2017-12-13 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kommunkansliet

      

2017.3281 I Tillfälliga stöd på 390 miljoner som ska hjälpa 
ensamkommande att stanna kvar i kommunen.

Eva Johansson

2017-12-14 Migrationsverket Kommunkansliet

      MEDDELANDE

2017.3293 U Beslut KSAU 2017-12-11
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
detaljbudget 2018

Kristin Lindblom

2017-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS 2017/33 Samlingsnummer - Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och detaljbudget 2018

BESLUT

2017.3338 I Redovisning av granskningen av den interna 
kontrollen 2017 

Marie Karvonen

2017-12-18 Socialnämnden Ekonomikontoret

KS 2017/13 Samlingsnummer - Nämndernas interna 
ekonomiska kontroll 2017

RAPPORT

2017.3339 I Socialnämndens uppföljningsplan rörande 
privata utförare 

Pernilla Bertilsson

2017-12-18 Socialnämnden Kommunkansliet

KS 2017/379 Samlingsnummer - Uppföljning av privata 
utförare 2017

BESLUT

2017.3343 U Medborgarlöften för 2018 mellan Vänersborgs 
kommun och Polisområde Fyrbodal 

Nina Ström

2017-12-19 Polisområde Fyrbodal Utvecklingskontoret

KS 2017/484 Medborgarlöfte för Vänersborg 2018 AVTAL

2017.3346 I Informationssäkerhetsprogram 2020 - Västra 
Götalandsregionens stöd till 
Informationssäkerhetsprogram 2020. Riktlinjer 
för sökande kommuner 

Eva Johansson

2017-12-19 Kommunalförbundet Fyrbodal Kommunkansliet

      SKRIVELSE

2017.3351 I Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor för 
förtroendevalda kring integration och inkludering 

Eva Johansson

2017-12-20 Sveriges kommuner och landsting Kommunkansliet

      KALLELSER

2017.3395 I Inbjudan till Demokratidagen 2018 Linéa Stenbock

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2017-12-21 Sveriges Kommuner och landsting Utvecklingskontoret

      KALLELSER

2017.3411 I Tryckeriverksamheten i  den kommunala 
organisationen 

Eva Johansson

2017-12-22 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunkansliet

      BESLUT

2017.3414 I Information från Samhällsbyggnadsnämnden om 
 kommunhusets renovering

Pascal Tshibanda

2017-12-22 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunkansliet

KS 2017/160 Uppdrag - renovering av kommunhus, 
uppförande av ny sessionssal och för 
biblioteksverksamhet 

BESLUT

2017.3415 I Interna avtal gällande måltid, städ, vaktmästeri 
och postleverans med andra nämnder är 
uppsagda för omförhandling

Eva Johansson

2017-12-22 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunkansliet

      BESLUT

2017.3417 I Protokoll från AB Vänersborgsbostäder 
styrelsesammanträde december 2017 

Eva Johansson

2017-12-22 AB Vänersborgsbostäder Kommunkansliet

      BESLUT

2017.3421 I Samling för demokrati och mänskliga rättigheter- 
inbjudan 

Marie Dahlin

2017-12-27 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Landshövdingen 

Politiker

      SKRIVELSE

2017.3424 I Regeringsbeslut avseende utvidgat strandskydd 
för Vänersborgs kommun

Katrin Siverby

2017-12-27 Miljö- och energidepartmentet Kommunkansliet

KS 2011/503 Utvidgning av strandskyddsområden i 
Vänersborgs kommun

BESLUT

2018.2 I Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg som 
avslår överklagande över Kommunfullmäktiges 
beslut 2017-02-22 §1

Pascal Tshibanda

2017-12-22 Förvaltningsrätten i Göteborg Utvecklingskontoret

KS 2014/450 Wargön Innovation, avsiktsförklaring m m BESLUT

2018.8 I Länsstyrelsens beslut om tillstånd, Grytet 1:7, 
RAÄ Vänersnäs 75:1, Vänersborgs kommun.

Eva Johansson

2017-12-29 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kommunkansliet

      BESLUT

2018.10 I Information angående bidragsansökningar för 
genomförandet av kommunal fornvård under 
2018

Eva Johansson

2018-01-02 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kommunkansliet

      INFORMATION

2018.35 I Förteckning över löneöverenskommelser fattade 
av förvaltningschefen inom socialnämnden

Eva Johansson

2018-01-04 Socialnämnden Kommunkansliet

Sidan  2 av 3

250



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

KS 2018/15 Samlingsnummer - Delegeringsbeslut från 
övriga förvaltningar 2018 

INFORMATION

2018.45 I Granskningsrapport/Revisionsrapport - 
Granskning av strategisk kompetensförsörjning

Pascal Tshibanda

2017-12-18 Kommunens revisorer Utvecklingskontoret

KS 2017/524 Granskningsrapport/Revisionsrapport - 
Granskning av strategisk kompetensförsörjning

RAPPORT

2018.46 I Konferens om organiserad brottslighet Caroline Arvaker

2018-01-08 Sveriges kommuner och landsting Utvecklingskontoret

      KALLELSER

2018.47 I Seminariedag om medborgardialog kring 
inkludering och integration

Eva Johansson

2018-01-08 Sveriges kommuner och landsting Kommunkansliet

      KALLELSER

2018.53 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning, 
Lindås 2:2, fornlämning Västra Tunhem NY1, 
Vänersborgs kommun

Eva Johansson

2018-01-09 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kommunkansliet

      BESLUT

2018.55 U Yttrande över remiss - Statistik på 
upphandlingsområdet

Lars Nellbro

2018-01-10 Regeringskansliet, Finansdepartementet Upphandlingskontoret

KS 2017/423 Remiss - Statistik på upphandlingsområdet (DS 
2017:48)

YTTRANDE

2018.58 U Ordförandeinformation    180117 Kristin Lindblom

2018-01-11 Samlingsnummer - Ordförandeinformation vid 
Kommunstyrelsens sammanträden 2017

Kommunkansliet

KS 2017/21 Samlingsnummer - Ordförandeinformation vid 
Kommunstyrelsens sammanträden 2017
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Kristin Lindblom2018-01-11

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2018-01-17

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori

2017.3420 Beslut avseende omreglering av tjänst med 
bibehållna tjänstepensionsförmåner

Anna Johannesson

2017-12-15 Kommunstyrelsen Anna Johannesson §

KS 2017/355 Ansökan om partiell tjänstledighet med bibehållen 
tjänstepension

Anna Johannesson

DPO
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