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§ 58 

Trafikplikt Västtrafiks upphandling Flextrafik Göteborg och 

Mölndal 

Diarienummer KTN 2021-00047 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt enligt Västtrafiks 

rekommendation för Flextrafik i Göteborgs och Mölndals kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik planerar att upphandla flexlinjetrafiken i Göteborgs Stad, inklusive 

flexlinjetrafiken i Göteborgs södra skärgård, samt Mölndals stad. Trafikstart 

beräknas ske den 18 juni 2023 för flexlinjetrafiken i Göteborgs Stad och Mölndals 

stad och den 1 oktober 2023 för flexlinjetrafiken i Södra skärgården.  

Flexlinjetrafiken är en del av den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att 

alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden med mindre 

bussar och kan därmed trafikera närmare bostäder och verksamheter än vad andra 

kollektivtrafiklinjer kan. Kunden bokar sin resa i förväg och är därmed garanterad 

en sittplats. 

Dagens flexlinjetrafik utförs med 38 fordon i Göteborgs Stad och tre fordon i 

Mölndals stad. I kommande avtal kommer trafiken att utföras med samma antal 

fordon i Göteborgs Stad och två fordon i Mölndals stad. Fordonen är cirka nio 

meter långa och har cirka tio sittplatser, förutom på Styrsö och Donsö där 

personbilsregistrerade fordon används med upp till 8 platser inklusive 

rullstolsplats. 

Drivmedel 

För ordinarie fordon för flexlinjetrafiken i Göteborgs Stad och Mölndals stad 

kommer elfordon att krävas. För Styrsö och Donsö i Göteborgs södra skärgård 

kommer dock kravställningen att tillåta att fordonen drivs med diesel eftersom 

fordonstypen ännu inte tillverkas i utförande för eldrift. 

 

Samråd inför upphandling 

Inget trafikföretag framförde att hela eller delar av trafiken skulle kunna vara 

intressant att köra kommersiellt i egen regi. Inget annat intresse av att bedriva 

trafiken kommersiellt har anmälts till Västtrafik eller kollektivtrafikmyndigheten. 
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Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Flexlinjetrafiken är kommunalt tillköp och bekostas av respektive kommun i 

vilken den körs. Upphandlingen genomförs tillsammans med Trafikkontoret och 

Mölndals kommun. De kostnadsökningar som miljöomställningen innebär är 

beslutade i samråd med berörda parter.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-14 

Skickas till 

• Västtrafik för kännedom vasttrafik@vasttrafik.se  

• Koncernstab kommunikation för publicering på regionala kollektivtrafik-

myndighetens hemsida, kommunikationssupport@vgregion.se  

 

mailto:vasttrafik@vasttrafik.se
mailto:kommunikationssupport@vgregion.se

	§ 58
	Trafikplikt Västtrafiks upphandling Flextrafik Göteborg och Mölndal
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet
	Beslutsunderlag
	Skickas till


