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Trend- och scenarioanalys för 
 kollektivtrafik i Västra Götaland

I ett modernt samhälle är det väldigt viktigt att vi människor kan förflytta oss 
och mötas. Visst kan teknikutveckling och samhällsförändringar minska en del 
av vårt reseberoende, men mycket lär nog finnas kvar. Västra Götalandsregionen 
planerar för kollektivtrafikens utveckling så långt som fram till 2035. Det regio-
nala trafikförsörjningsprogrammet som styr kollektivtrafikens utveckling i Väs-
tra Götaland håller på att revideras. Sedan en tid pågår också arbete med att ta 
fram en målbild för kollektivtrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 

Framtiden är inte bara något som kommer utan det spelar faktiskt roll hur vi 
agerar. Vår planering är målstyrd men samtidigt måste vi bygga robust och vara 
förberedda på att framtiden är föränderlig. Att arbeta med trend- och scenario-
analys är ett sätt att vara bättre rustad för framtiden.

Detta arbete har baserats på två workshops med viktiga kollektivtrafikintres-
senter. Resultatet är denna rapport, som är ett underlag för den långsiktiga plan-
eringen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Underlaget kan också användas i 
till exempel kollektivtrafikråden för att diskutera hur vi ska ha det med kollektiv-
trafiken i framtiden. 

”Vi på landsbygden kommer 
inte att klara oss utan bilen”

”Jag tror att vi kommer att 
cykla mycket mer”
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”Vi kommer nog att kunna 
sköta det mesta hemifrån?

”Elfordon kommer att bli 
vanliga!”

Introduktion

Det är viktigt för organisationer och offentliga aktörer att förbereda sig för fram-
tiden. Vi vet faktiskt inte med någon säkerhet hur det kommer att bli. 

Denna osäkerhet är ett viktigt skäl till att vi måste förbereda oss för flera tänk-
bara framtider. Genom att arbeta med olika scenarier kan vi beskriva ett antal 
mer eller mindre tänkbara och mer eller mindre önskvärda framtider. Scenarierna 
som sådana kan vara viktiga, men det är deras konsekvenser för kollektivtrafikens 
möjligheter som spelar störst roll i denna studie. 

Vi behöver planera för att använda våra resurser så bra som möjligt och för att 
kunna förhålla oss till och påverka vår framtid.

Fyra scenarier har diskuterats i syfte att stimulera diskussionen om framtiden. 
I huvudsak har scenarierna baserats på ett antal starka trender och strategiska 

osäkerheter som observerats av deltagarna

Tillväxt

Stagnation

Ökat behov av personresorMinskat behov av personresor

1

Hjärnan framför hjulen

2

Full fart framåt

3

Mager mobilitet

4

Hit men inte längre!

Våra fyra scenarier.
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Starka trender med betydelse för 
kollektivtrafikens utveckling

De starka trenderna har varit de följande:
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Längre fram i denna rapport, efter att scenarierna presenterats, finns närmare 
beskrivningar av dessa starka trender och även av de strategiska osäkerheter som 
varit utgångspunkter för arbetet. 

På följande sidor presenteras varje scenario med en beskrivning av dess bety-
delse för kollektivtrafiken.

De scenarier som presenteras bygger på att vi antingen kommer att se tillväxt 
eller stagnation och att personresebehovet minskar eller ökar.

Begreppen tillväxt och stagnation ska främst förstås i ekonomiska termer. 
Tillväxt möjliggörs av innovationskraft, kunskapsutveckling och effektiv resurs-
användning. Ekonomisk tillväxt ökar Västra Götalands attraktivitet och en väx-
ande befolkning utgör också en förutsättning för tillväxten.

I denna situation finns det ekonomiskt utrymme för satsningar på exempelvis 
infrastruktur och kollektivtrafik.

En stagnerande ekonomi kännetecknas istället av svag innovationsförmåga, 
otillräcklig kunskapsutveckling och ineffektiv resursanvändning. Befolkningen 
i Västra Götaland ökar långsamt eller stagnerar. Det ekonomiska utrymmet för 
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är begränsat.

Beträffande personresor tar scenarierna sin utgångspunkt i individens behov 
av resor. Det samlade behovet av resor beror dels på individers resebehov, dels 
av befolkningens storlek. En större befolkning kommer sannolikt öka det totala 
 resandet, men för varje individ kan behovet öka eller minska, och det är det 
denna studie utgår ifrån.

Alla scenarier bygger på relativt snabb teknikutveckling. En reflektion kring 
teknikutveckling är att den inte nödvändigtvis är lika snabb inom alla områden. 
Byggsektorn har generellt sett haft en lägre produktivitetsutveckling än industrin 
i övrigt (Konjukturinstitutet 2014), medan utvecklingen inom IKT-sektorn un-
der långa perioder stått för en stor del av produktivitetsutvecklingen, (H Edquist, 
2009).  Det är inte osannolikt att utvecklingen inom it-området kommer att vara 
snabbare än inom fordonsindustrin och att produktivitetsutvecklingen kring 
byggande och infrastruktur kommer att fortsätta att vara svagare.

Förutsättningarna för kommunikation utan resor har alltså utvecklats snab-
bare än förutsättningarna för resebaserad kommunikation. Detta kan vara bra att 
tänka på när våra framtida möjligheter ska beskrivas.
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Hjärnan framför hjulen

God tillväxt och minskat behov av personresor
Vi har haft en positiv tillväxt fram till år 2035 men vårt behov av att resa har inte 
haft samma utveckling. Hur kunde detta ske?

Ett antal starka trender har bidragit till detta:
Teknikutveckling har skapat möjligheter till utveckling av nya tjänster som 

gör oss mindre reseberoende . Persontransporterna har blivit snabbare. Teknik-
utvecklingen varit snabbare inom områden som gör resor mindre viktiga än inom 
infrastruktur -och transportmedelsområdet, vilket inneburit att människor upp-
lever ett minskat behov av personresor. Fastän varje person i genomsnitt reser 
mindre, görs det fler personresor än för 20 år sedan. Detta beror på att vi blivit 
fler som bor i Västra Götaland. 

Vi är mycket friskare än vad vi var 2015 och vi har allt fler äldre i samhället. 
Pensionsåldern har höjts och vi arbetar fram tills vi är 75 år gamla. 

Vi är många fler invånare, till stor del tack vare fler invandrade, vilket också 
lett till att regionen är mångkulturell. Integrationsfrågor står fortfarande högt på 
den politiska dagordningen. Vi bor fler i de större städerna medan befolknings-
utvecklingen i de mindre tätorterna och på landsbygden snarare stannat av.

Programmet ”Work to go”, som lanserades 2020, handlade om att sätta män-
niskor i arbete snabbt, vilket varit särskilt gynnsamt för de nyanlända som in-
vandrat hit. Detta hjälpte tillväxten. Näringsliv och offentliga organisationer har 
integrerats mer och mer och gränserna suddas ut dem emellan. 

Västra Götaland har utvecklats till en testbänk när det gäller personresor, 
 varutransporter och logistik. Här har fordonsindustrin, Göteborgs hamn och 
inte minst e-handelsverksamheten kring Borås varit viktiga faktorer. Vi har fort-
farande en hel del industriell produktion, men tjänsteverksamheterna har fortsatt 
att växa. 

Arbetsmarknaden fungerar bra och många arbetar med att ge service till våra 
äldre.

E-mobilitet är ett allmänt begrepp och varor levereras hem istället för att folk 
åker till butiker och handlar. Vi har samtidigt blivit mer självförsörjande och 
satsningen på närodlat har fått verkan.

Våra stadsområden har i stor utsträckning utvecklats för att allt ska vara nära. 
Där färdas vi till fots eller med cykel, men även elfordon får plats. Vi reser med 
tåg eftersom vårt järnvägssystem inte är lika sårbart som det var för 20 år sedan. 

Samtidigt har det blivit tydligare att Västra Götaland är en del av världen. 
Starka kulturella och kommersiella förbindelser har upprättats med de områden 
som de nya invånarna kommer ifrån. Genom den nya tekniken är vi en del av 
världen utan att nödvändigtvis ständigt vara på resande fot.

Regionerna samverkar utan att se till nationsgränser. Upplevelser och resor är 
statusmarkörer – men det har blivit allt viktigare att resa utan stor miljöpåverkan.  

Hjärnan framför hjulen
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Konsekvenser för kollektivtrafiken
År 2035 är det främst kvalitén i kollektivtrafiken som förbättrats. Punktlighet, 
komfort och pålitlighet har ökat tack vare ett mindre sårbart trafiksystem. Ut-
budet av kollektivtrafik har också ökat, men i begränsad omfattning. Utbudet 
av kollektivtrafik i städer och på landsbygd har inte förändrats nämnvärt, men 
tågtrafiken knyter nu ihop regionen på riktigt och det är här allt fler resor utförs.

På landsbygden är kollektivtrafiken nu anropsstyrd med hjälp av smarta tek-
niska lösningar som samordnar färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Tidtabel-
lerna är mer dynamiska och utgår från kundens resbehov.

Den som vill prova något nytt åker kollektivt, eftersom det är här som de mest 
innovativa lösningarna finns, oavsett om det handlar om eldrivna fordon eller 
smarta tjänster för resenärerna.

I Västra Götaland har det 2035 blivit vardag att kombinera olika trafikslag för 
att ta sig fram.
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Full fart framåt

God tillväxt och ökat behov av personresor
Västra Götaland har de senaste decennierna haft god tillväxt och utvecklats till 
en konkurrenskraftig region. De farhågor som vissa bar – att  arbetstillfällen skul-
le försvinna och att det skulle bli svårt att hålla en bra service till medborgarna i 
glest befolkade delar – har inte besannats. Detta beror till stor del på Göteborg, 
som är regionens motor och har ett strategiskt läge. Den positiva utvecklingen i 
Göteborg har också kommit övriga områden till del.

Flera starka trender som kunde observeras redan för 20 år sedan har möjliggjort 
denna utveckling. Teknikutvecklingen har varit stark och bidragit till nya lös-
ningar, inte minst rörande miljövänliga, snabba och bekväma persontransporter. 

Befolkningen har fortsatt att koncentreras till de större orterna. Eftersom rese-
möjligheterna förbättrats, har många också valt att finna attraktivt boende i eller 
nära tätorter, men en bit ifrån städerna. Rimliga boendekostnader och bra livs-
kvalitet har varit viktiga skäl till denna utveckling.  

Teknikutvecklingen har också gjort det lättare att arbeta och utföra olika typer 
av ärenden på distans – annars hade behovet av personresor ökat ännu mer.

Utvecklingen har varit bra för stora delar av Västra Götaland. Arbetsmarknads-
regionen har utökats och omfattar nu 2,5 miljoner människor. 

Arbetsmarknader har byggts samman genom att restider mellan viktiga noder 
har reducerats och det har skapats tydliga resekorridorer med god service. 

Genom inflyttning och geografisk utbredning har regionen utökats och vi har 
varit duktiga på att dra nytta av mångfalden. Ett arbete har tagit form för att 
utveckla attraktiva städer i regionen där många aktörer är med och bidrar. Skill-
nader mellan områden har jämnats ut.

Genom offensiva satsningar har kunskapsintensiv industriell produktion ut-
vecklats. Bland annat finns i Västra Götaland flera innovativa lösningar för per-
sonresor, varutransporter och logistik. Många verksamheter har lokaliserats i hela 
Västra Götaland Sysselsättningsmässigt dominerar dock tjänsteverksamheterna. 

Framgångar i de konkurrensutsatta verksamheterna har inneburit ett växande 
skatteunderlag och möjligheterna att organisera service och omsorg av olika slag 
har varit relativt goda. Detta har underlättats av att befolkningen i större ut-
sträckning bor i eller i närheten av de större orterna. Befolkningen har blivit äldre 
och många har valt att arbeta längre, ofta upp till 75 års ålder.

Stadsrummet har utvecklats så att det är mer fokus på gång och cykel. Detta, 
tillsammans med att kollektivtrafiken förbättrats och att alltfler tjänster kan han-
teras via dator eller telefon (med hemleverans av varor), har inneburit att privat-
bilismen minskat i betydelse för många. Bor man på landsorten är dock bilen 
fortfarande viktig, men den är eldriven.

Viljestyrd planering är utgångspunkten och såväl gemensamma som indivi-
duella behov har fångats upp. En fördelning av makten har skett och samhället 
agerar snabbt på förändrade förutsättningar.

Full fart framåt
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Konsekvenser för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken har byggts ut offensivt. Särskilt pendling på 30-45 min har 
prioriterats eftersom befolkningen har vuxit utanför städernas kärnor. Framför-
allt har trafiken utökats i stråken men även i tätorternas kringområden för att 
möta en ökad efterfrågan. Tågtrafiken är en viktig stomme i systemet med trafik 
dygnet runt mellan de största städerna. Kollektivtrafiken har omdefinierats till 
hållbar mobilitet som även innefattar cykel, gång, bilpool, taxi mm. 

Tack vare smartare it-lösningar och innovationer har kollektivtrafikresandet 
blivit något annat än vad det är idag. Ett resekort är nu lika med rörlighet och 
tillgång till mycket mer än bara traditionell kollektivtrafik.
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Mager mobilitet

Ekonomisk stagnation och ökat behov av personresor
Trots en ekonomisk stagnation har behovet av personresor ökat. Hur kunde det 
hända? De starka trender som identifierades 20 år tidigare har inte hjälpt Västra 
Götaland ekonomiskt, snarare tvärtom. 

Ny teknik har resulterat i nya lösningar, men teknikutveckling inom fordons-
området sker inte längre i regionen. Utveckling av ny teknik har resulterat i färre 
jobb. Trenden kring stärkt miljömedvetenhet och tydligare miljömässiga krav har 
varit stark och ändå motiverat stora offentliga satsningar på infrastruktur.

Regionen har förstorats genom att människor är beredda att pendla allt 
längre till de alltför få jobb som finns. Urbaniseringen har lett till förtätning 
främst i kranskommuner och att folk bosatt sig längs med kollektivtrafikstråken. 
Befolknings ökningen beror till stor del på invandring, men även på inflyttning 
och positiva födelseöverskott. Vi lever också längre än vad vi gjorde förut. Det är 
en utmaning att kunna ge service och omsorg till de äldre på landsbygden. 

Massiva åtgärder har gjorts för att stimulera arbetsmarknaden, främst genom 
stora satsningar på infrastruktur. Samtidigt som dessa satsningar skapat arbets-
tillfällen och ökat efterfrågan, har de också resulterat i bättre möjligheter för invå-
narna att transportera sig på väg eller järnväg. Kollektivtrafiken har däremot inte 
byggts ut – det har saknats ekonomiska resurser. Allt fler åker ändå kollektivt, det 
är trångt men billigare än att äga bil. 

Utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik har fokuserats på hållbara re-
sesätt. Andelarna för gång-, cykel- respektive kollektivtrafik har ökat. Samåk-
ningen har ökat och det finns fler bilpooler. 

Arbetslösheten har ökat och det har lett till större skillnader i samhället. Det 
finns färre arbetstillfällen i industrin, men fler än tidigare arbetar i serviceyrken. 
Vi byter varor med varandra, växlar tjänster och handlar begagnat mer och mer, 
vilket minskat konsumtionen. Exempelvis lagar och återanvänder vi våra kläder i 
allt större utsträckning, vilket ökat behovet av skräddare. Även personer som kan 
laga och reparera cyklar har lätt att få jobb. Fler varor är lokalproducerade, men 
det finns få små butiker. 

Den nya fritidssysselsättningen handlar om att göra visit, där resan och upple-
velsen är  målet. Lokal turism är ett nytt begrepp.

Kommuner har slagits samman och all service som kräver mänsklig kontakt 
har blivit mer centraliserad, vilket har genererat fler resor. Fler tjänster kan dock 
hanteras via telefon eller dator, vilket delvis reducerat resebehovet. Vi har också 
fått en starkare lagstiftning inom miljöområdet. 

Konsekvenser för kollektivtrafiken
Investeringar har gjorts i järnvägen, vilket bland annat resulterat i bättre drift-
säkerhet. Det har även satsats på vägarna. Den ekonomiska situationen har dock 
inneburit att det inte funnits resurser över för att utveckla kollektivtrafiken.  

Mager mobilitet
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Tågen har nu färre avgångar så det är mer plats på spåren, däremot är det fullt 
med folk i tågen som väl avgår. Tack vare att spåren inte är överfulla och att inves-
teringar i järnvägsnätet gjorts, är tågen snabbare och mer tillförlitliga i avseende 
på punktlighet och regularitet. 

Kollektivtrafiken i städerna och på landsbygden är inte utökad, men den är 
mer tillförlitlig, vilket är nödvändigt eftersom fler reser nu. Nya bussar och vag-
nar är bekvämare än de gamla, men det har inte funnits resurser för att byta ut 
så mycket av beståndet. Det är ofta trångt. I Göteborg är stadstrafiken däremot 
något mer utvecklad och fler avgångar görs.

De flesta äger inte längre bil vilket lett till att kollektivtrafik är ett av de främ-
sta färdmedlen för människor. Detta har lett till att acceptansen för högre biljett-
pris nu också finns. 

Resandet är nu mer spritt över dygnet eftersom fritidsresandet har ökat i förhål-
lande till skol- och arbetsresandet, vilket gjort kollektivtrafiken mer resurseffektiv.

Ett ökat resbehov har lett till att flera nya kommersiella aktörer har tagit plats 
på marknaden, och det är ofta i form av mindre företag som nischat sig och erbju-
der resmöjligheter i ett särskilt område eller ett särskilt stråk.
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Hit men inte längre!

Ekonomisk stagnation och minskat behov av personresor
Vi ser nu tydligt effekterna av tre globala förändringar. För det första är världens 
ekonomiska centrum inte lika centrerat till Nordamerika och Europa. Asien är 
idag mycket starkare än Europa och USA är tillsammans. För det andra upplever 
vi en större oro i världen: konflikter, krig och terrorism är tyvärr en del av varda-
gen för många människor. Även om Västra Götaland i huvudsak varit förskonat, 
så påverkas möjligheterna till handel och utveckling. För det tredje så är det idag 
hög tid att planera för konsekvenserna av de stora miljöförändringar som blir allt 
mera tydliga: vi ser fler och fler översvämningar i vår närhet, vilket har resulterat 
i allt större insatser för att undvika katastrofer.

Fordonsindustrin har minskat i omfattning i regionen, vilket har haft stora 
effekter för näringslivet i övrigt och för arbetsmarknaden. Visst bedrivs det fort-
farande en del forskning och utveckling inom fordons- och transportområdet vid 
universitet och högskolor, men detta resulterar inte i särskilt många arbetstillfäl-
len.  Även hamnen och dess verksamheter har påverkats stort. Små, äldre bilar är 
det som används nuförtiden. Det är inte längre självklart att äga bil. 

Utveckling av ny teknik har resulterat i att många tjänster som ”ersätter resor” 
har kunnat utvecklas. Det går att sköta mycket av sitt arbete och även att handla 
och ta del av många tjänster utan att man är fysiskt närvarande på någon särskild 
plats.

Klimatförändringarna har tvingat fram en ökad miljömedvetenhet och även 
samhället ställer högre krav genom lagar och regelverk. Samtidigt har insatserna 
inriktats mer på att ”släcka bränder” eller snarare på att ”mota vattenmassor” 
– det blir inte mycket resurser över till infrastrukturinvesteringar. Anslagen till 
kollektiv trafik och drift har minskat, vilket har medfört att resandet har blivit 
dyrare och dessutom med sämre utbud. 

Det är fortfarande attraktivt att bo i städer och större tätorter, där priserna 
fortfarande är höga. Arbetsmarknadssituationen har dock inneburit att fler bosät-
ter sig mindre centralt. Detta innebär att de som behöver resa ofta lägger mycket 
tid på att åka kollektivt eller i gamla bilar. Många har ganska långt till arbetsplat-
sen, som ofta ligger i något ekonomiskt fördelaktigt ytterområde. 

De satsningar som görs, går till vård och äldreomsorg, men framförallt till sko-
lan. Segregationen har ökat markant och de stora skillnaderna mellan fattiga och 
rika bara ökar. Gång och cykel har prioriterats i stadsplaneringen och det finns 
även ekonomiska skäl till den ökade populariteten hos dessa färdsätt.

Vi har fler äldre och det är en utmaning att ge dem god service och omsorg. 
Brister i kollektivtrafiken innebär att de inte är särskilt mobila.

Den resandeutveckling som man räknade med vid planeringen av dagens sam-
hälle uteblev.

Hit men inte längre!
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Konsekvenser för kollektivtrafiken
Utbudet av kollektivtrafik har koncentrerats nästan helt till stråken mot städerna. 
Trots det, är det färre avgångar än vad det är idag. Tågtrafiken har minskat och 
består mest av biljettsamarbete med kommersiella aktörer. 

Stadstrafiken är ungefär som idag, eftersom det knappt skett någon utbygg-
nad. På landsbygden finns i stort sett bara skolskjuts och färdtjänst, där hårdare 
regelverk nu är infört. 

De pengar som finns används till att upprätthålla den trafik som är nödvändig, 
och det blir inte mycket över till att satsa på förbättringar i form av kortare res-
tider eller ökad komfort. Fordonen används ”på övertid”. Varken samhället eller 
privatpersoner har kunnat prioritera miljö, bekvämlighet eller bättre anpassning 
till personer med funktionsnedsättning.
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Sammanfattande konsekvenser  
för kollektivtrafiken

Utifrån de scenarier som analysterats, har också olika konsekvenser för framti-
dens kollektivtrafik beskrivits. 

Oavsett hur framtiden kommer se ut är det viktigt att utvärdera de olika tänk-
bara scenarier som beskrivits och på så sätt kunna fatta kloka, sammanvägda 
beslut för framtidens kollektivtrafik. 

Sammantaget, oavsett vilket scenario som blir aktuellt är det viktigt att vi har 
en välfungerande trafik i städerna och att det har satsats på våra viktiga pend-
lingsstråk. Ett viktigt fokusområde för detta är framförallt att höja tillförlitlighet 
och punktlighet genom att bygga ett mindre sårbart trafiksytem.

Flera scenarier och konsekvensbeskrivningar  beskriver också nödvändigheten 
av investeringar i järnvägssystemet. Dessa satsningar motiveras av de behov som 
finns rörande person- och godstransporter – och kan även motiveras av arbets-
marknadsskäl. Om vi möter en tuffare framtid rent ekonomiskt och vårt resebe-
hov minskar, finns det risk att det inte bedöms att det finns utrymme för detta. 

Gång och cykling är utifrån de beskrivna scenarierna framtidens färdsätt, vil-
ket också kräver sina satsningar och investeringar. Detta kan göras genom att 
skapa attraktiva miljöer med säkra och gena stråk. 

Tekniska lösningar och innovationer kommer troligtvis påverka personresan-
det, särskilt om tillväxten fortsätter att peka uppåt. Här är det därför av betydelse 
att flexibla system skapas som på så sätt kan ta tillvara på framtida innovationers 
positiva effekter. 
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Vad händer i samhället  
fram till 2035?

Detta avsnitt och det följande har utgjort bakgrund till de scenarier som presente-
rats. Här beskrivs ett antal trender som kan ses som ganska starka fram till 2035. 

1. Fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar
Nya tjänster möjliggör att många verksamheter blir mera platsoberoende. Allt-
mera kan levereras till mobiltelefoner, datorer och andra hjälpmedel – och allt-
mera kan utföras från dem. Detta ger också möjligheter till en ökad interak-
tion mellan företag och kunder, mellan medborgare och offentliga aktörer samt 
 mellan människor.

Teknikutvecklingen kommer också att medföra att elbilar och andra elektri-
fierade transportmedel utvecklas och blir allt bättre. Nya kollektivtrafikslag kan 
komma att utvecklas. Ny teknik kommer bl a att påverka automatisering av for-
don, informationsflöden inom transportsystemet, e-handel och insamling samt 
lagring av data (TrV 2014).

2. Tjänster kopplade till mobilitet blir viktigare
Färre tjänster kräver fysisk närvaro (exempelvis bankärenden sköts via dator eller 
smartphones, resebokningar kräver inte besök på resebyrån). 

Flera verksamheter kommer att förändras på detta sätt: det kan handla om 
medborgares kontakter med vårdgivare, skola och andra aktörer.

Andra tjänster kopplade till mobilitet kommer också att utvecklas. Bilpooler 
blir vanligare och kollektivtrafiksystement kommer att bindas samman. Detta 
innebär också att service kommer att utvecklas vid större knutpunkter.

3. Ökad miljömedvetenhet och ökade individuella krav på 
hållbar omställning
Miljömedvetenheten kommer att öka bland många människor, vilket kommer att 
leda till att hållbara produkter/lösningar kommer att väljas i allt större utsträck-
ning. Vi kommer i ökad utsträckning att önska effektivare och snålare kommu-
nikationssätt och fossilfria bränslen. Individer kommer i ökad utsträckning att 
planera och fatta beslut mot bakgrund av hållbarhetsaspekter (ekonomi, miljö, 
socialt).

Det ökande ansvarstagandet bland många människor kommer dock inte att 
räcka. Tekniska lösningar kommer att bidra till minskad miljöpåverkan, men de 
kommer inte heller att räcka (TrV 2014). Klimatförändringar riskerar att hota 
infrastrukturen (TrV 2014).

Lagar och policyer skärps samtidigt som hållbarhetsmål kommer att växa i be-
tydelse. Överlag kommer hållbarhetsfrågor (sociala, ekonomiska, miljömässiga) 
att väga allt tyngre i samhällets och organisationers beslutsfattande. 
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4. Ökande inflyttning till attraktiva områden 
Sverige urbaniseras snabbt och allt fler kommer att bo i städer eller större tätorter. 
Det är i städer och tätorter som tjänster kommer att koncentreras. Det är också 
dessa orter som kommer att utvecklas till starka noder i kollektivtrafiksystemen. 
I takt med att tjänstekonsumtionen växer ökar också kraven på specialisering: 
många tjänster som inte kan levereras digitalt kommer i första hand att erbjudas i 
städer och tätorter. Det kan handla om allt från dagligvaruhandel, bensinstatio-
ner, bankkontor  till kultur, skola och omsorg.

Samtliga transportslag ökar och det sammanlagda transportarbetet förväntas 
ha ökat med 29% från 2014 till 2030 (TrV 2013, 2014). Här är det naturligtvis 
en fråga om samhället önskar och kan påverka denna utveckling.

5. Regionförstoringen fortsätter
Generellt sett leder en starkare specialisering på arbetsmarknaden till längre ar-
betsresor. Regionerna kommer att fortsätta att förstoras: människor kommer att 
vara beredda att åka långt till och från sina arbetsplatser – förutsatt att resandet 
inte är alltför tidskrävande och obekvämt. 

Ett skäl till att människor är beredda att resa är viljan att ha ett arbete som 
passar och ger bättre betalt. Ett annat skäl är att bostadspriserna i centrala lägen 
med stor sannolikhet kommer att fortsätta att vara höga. 

Befolkningsökning kommer att leda till ett ökat behov av varor och tjänster. 
Vid en god ekonomisk utveckling kan resandet öka ytterligare. 

Västra Götaland kommer att vara knutet till Europa genom den transeurope-
iska korridoren som löper från Oslo och söderut (TrV 2014).

6. Förändrad befolkningsstruktur
Vi kommer att ha friskare och fler äldre i regionen. Här kan särskilda utmaningar 
hänga ihop med var de äldre bor: om de yngre flyttar från vissa regiondelar, kom-
mer det att leda till ökade utmaningar beträffande service och trygghet.

Det är sannolikt att inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ökar och att seg-
regationen – inte minst i boendet – ökar.

7. Förändrad stadsplanering 
Stadsplaneringen riktas alltmera in mot skapande av gröna städer för gång och 
cykel. Detta  gynnar kollektivtrafikens utveckling, eftersom privatbilismen inte 
kommer att vara ”number one” i stadskärnorna. Redan idag ser vi att allt färre i 
storstäderna har egen bil och körkort. Denna utveckling kommer sannolikt att 
fortsätta. 

Bilberoendet kommer att minska bland boende i eller i närheten av större stä-
der. Eftersom befolkningen växer kommer ändå antalet resor och transporter att 
växa – men bilandelen minskar (TrV 2014). 

Vi får också ett stärkt fokus på hur vi använder vår tid: restid måste kunna 
användas på ett bra sätt, vi vill arbeta effektivt, hinna med socialt umgänge och 
tänka på vår hälsa (vilket gynnar cykeln).

Samtidigt är det oklart hur handeln i externt liggande köpcentra kommer att 
utvecklas. Även e-handelns utveckling påverkar utvecklingen av kärnorna i stä-
der och tätorter. Stora logistikflöden koncentreras, medan den första och sista 
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delsträckan mellan avsändaren och mottagaren fragmenteras: små specialbutiker 
i centrala lägen och mer paketleveranser till följd av ökad e-handel resulterar i att 
mycket kommer att transporteras inne i städerna (TrV 2014).

Det blir allt tydligare att den regionala kollektivtrafiken blir en viktig faktor 
som styr bebyggelseutvecklingen – intresset för att skapa attraktivare stations-
samhällen kommer att öka (TrV 2014). En förtätning av boendemiljöer i närhe-
ten av stationer har potential att rymma många invånare i attraktiva lägen (WSP 
2013).

8. Mer viljestyrd planering
Det är en tydlig trend idag att politiker och tjänstemän vill planera utifrån ideala 
målbilder och visioner, inte utifrån prognoser. Detta kommer att fortsätta och 
kan också ge medborgare möjligheter och starkare incitament att aktivera sig i 
debatt och samhällsbyggande.

En viktig del av den viljestyrda planeringen är att sociala mål kommer att bli 
allt viktigare vid utveckling av transportsystemet (TrV 2014). Människan blir 
måttstocken, inte fordonen. Integrationsfrågor kommer i ökad utsträckning att 
hamna på den transportpolitiska dagordningen (TrV 2014).
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Strategiska osäkerheter  
fram till 2035

De trender som presenterats ovan är att betrakta som ganska starka. Men det 
finns också en hel del faktorer som vi inte kan vara lika säkra kring. Här presen-
teras några av dem. 

1. Får vi självkörande fordon?
Autonoma (självkörande) fordon utvecklas idag och olika system prövas. Om 
självkörande bilar blir vanliga kan de tänkas reducera kollektivtrafikens attrakti-
vitet. Samtidigt kan kollektivtrafikens driftkostnader minskas om systemen blir 
förarlösa. Vidare kan dessa system innebära att ytanvändning och transportkapa-
citet förbättras. Det är dock osäkert om dessa teknologier kommer att slå igenom 
till 2035, bland annat mot för att de skulle kräva höga investeringskostnader.

2. Minskar vårt resebehov till följd av digitaliseringen?
Telefonmöten och konferenser där vi interagerar via skärmar eller annat kommer 
att bli allt vanligare. Frågan är om det ersätter resor och fysiska möten eller inte? 

3. Förändrad inomregional konkurrenskraft?
Reducerad restid innebär att det blir mera attraktivt för företag att lokalisera 
verksamheten till områden med tillgång till mark och rimliga fastighetspriser. Å 
andra sidan är täta miljöer med utbyggd service attraktiva. Det finns alltså krafter 
som talar för såväl centralisering som utflyttning av verksamheter till områden 
utanför stadskärnorna.

4. Flexibel arbetsplats?
Det blir allt vanligare med aktivitetsbaserade kontor, där medarbetarna inte har 
några egna arbetsplatser. Teknikutvecklingen leder till att det också blir allt lätt-
are att genomföra stora delar av arbetet på andra platser än arbetsplatsen. Om 
även resor till och från jobbet kan nyttjas till arbete på ett effektivt sätt, så blir 
det lättare att pendla längre sträckor. Frågan är dock om arbetsplatsens betydelse 
kommer att öka eller minska i framtiden.

5. Klimatförändringar medför konsekvenser för 
kollektivtrafiken?
Det råder osäkerhet kring hur stora klimatförändringar vi kommer att uppleva 
– och vilken betydelse dessa kommer att ha. Exempelvis kan höjda vattennivåer 
komma att påverka infrastrukturen. Det torde vara viktigt att vara medveten om 
att omställningar kan komma att krävas.
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6. Statussymboler förändras?
Tjänstesamhället fortsätter växa på produktionssamhällets bekostnad. Detta 
innebär en förskjutning från ägande och konsumtion av varor till konsumtion av 
tjänster och upplevelser. 

Vi ser redan att inställningen till bilägande och körkort ändras i de större stä-
derna. Kommer denna trend att spridas – eller behåller bilen sin ställning i min-
dre orter och på landsbygden? Kollektivtrafik och cykel blir troligen allt viktigare 
i större orter – men hur blir det i övrigt? 

7. Ekonomisk tillväxt?
Västra Götaland påverkas av globala konjunkturer. Näringslivet är som helhet 
ganska heterogent, med styrkor inom såväl industriproduktion som i tjänsteverk-
samheter. Däremot är vissa delar av regionen mera känsliga för branschmässiga 
svängningar. 

Det finns sålunda en osäkerhet som hänger samman såväl med övergripande 
konjunkturer som med specifika branschers utveckling. En särskild fråga i sam-
manhanget är vad som kommer att ske med bostadspriserna.

8. Politiskt mod?  
Ökad kunskapsnivå hos befolkningen, närmare kritisk granskning i media och 
enkla sökprocesser innebär en ökad transparens och att besluts-processer blir of-
fentliga och granskade. Kommer människors engagemang öka för specifika frå-
gor? Hur kommer den politiska debatten att föras och hur kommer det politiska 
landskapet att förändras? Detta väcker frågor om politiskt mod och styrka att 
möta en nya logiker.

9. Förändring av kollektivtrafikens finanseringsform?
Finansieringen av kollektivtrafiken förändras beroende på politisk inriktning och 
tillgängligt skatteunderlag.
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Vill du läsa mer?

Denna rapport är i huvudsak baserad på arbetet vid två workshops med företrä-
dare för viktiga kollektivtrafikintressenter. Scenarier och trender som beskrivs 
har dessutom bedömts och validerats utifrån andra analyser som gjorts under de 
senaste åren och på olika sätt har bäring på kollektivtrafiken. Nedan finner du en 
lista över rapporter som ger ytterligare stoff till diskussioner om kollektivtrafikens 
framtida möjligheter och utmaningar:

•	 Framtid	2050	–	Scenarioanalys	av	trafiken	i	Stockholms	län. Trafikförvalt-
ningen, Stockholms Läns Landsting 2014

•	 Omvärldsanalys	för	Trafikverket	–	framtida	kundbehov.	Trafikverket 2010
•	 Omvärldsanalys.	Region Skåne 2014
•	 Omvärld	 i	 förändring	 –	 Trender	 och	 konsekvenser	 för	 kollektivtrafiken	 i	

Stockholm.	AB Storstockholms Lokaltrafik 2012
•	 Göteborgs	Trafiksituation	2050. Trafikkontoret Göteborg Stad 2012
•	 Trafikstrategi	 för	 Göteborg,	 Spaning	 och	 trend.	 Trafikkontoret Göteborg 

Stad 2013
•	 Trender	i	transportsystemet. Trafikverket 2014
•	 Hur	länge	förblir	IKT	avgörande	för	Svensk	produktivitetsutvecking? Harald 

Edquist 2009
•	 Konjukturläget	December	2014	–	Konjukturinstitutet 2014





Kollektivtrafiksekretariatet arbetar med den långsiktiga och strategiska 
 utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland.


