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§ 44 

Beslut om allmän trafikplikt Öresundstågen 

Diarienummer KTN 2018-00007 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt enligt Västtrafiks 

rekommendation för följande trafik inom Västra Götalands län: 

 

- Regional tågtrafik mellan Göteborg C och första station i Region Halland  

  inom ramen för Öresundstågstrafiken. 

Sammanfattning av ärendet 

Öresundstågstrafiken är ett samarbete mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i 

Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län.  
 
Upphandlingen av Öresundstågstrafiken har utförts genom det gemensamma bolaget 

Öresundståg AB. Nuvarande avtal löper ut 2019.  

 

För att en upphandling ska kunna genomföras kräver kollektivtrafiklagen att berörda regionala 

kollektivtrafikmyndigheter beslutar att upphandla trafiken och formaliserar denna avsikt 

genom att, innan upphandlingen påbörjas, besluta om allmän trafikplikt för systemet.  

 

Parterna har därför tecknat en överenskommelse om förnyad upphandling av trafiken, beslutad 

av kollektivtrafiknämnden den 1 feb 2018. Varje part fattar beslut om trafikplikt för trafik i sitt 

eget område. 

 

Den svenska delen av Öresundstågssystemet har idag ca 26 miljoner resor/år varav ca 2,7 

miljoner resor/år genomförs i Västra Götalandsregionen. 

 

Västtrafik rekommenderar kollektivtrafiknämnden att fatta beslut om trafikplikt för 

den aktuella trafiken. Av Västtrafiks rekommendation framgår också att trafikens 

syfte stämmer väl överens med trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier. 

 

De upphandlande myndigheterna har genomfört samråd inför upphandling med 8 

trafikföretag samt enskilda samråd med dessa företag. Inget intresse har anmälts för 

att utföra trafiken på kommersiell grund. 

 

Trafikpliktsbeslutet utgår från nuvarande trafik och omfattar möjlighet till utökad 

och förändrad trafik på längre sikt i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2018-05-25 
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Skickas till 

 

 Region Skåne för kännedom anders.e.jonsson@skane.se   

 Västtrafik för kännedom, vasttrafik@vasttrafik.se  

 Koncernstab kommunikation för publicering på regionala 

kollektivtrafikmyndighetens hemsida, koncernkontoret. 

kommunikationssupport@vgregion.se  
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