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§ 59 

Trafikplikt Västtrafiks upphandling  Båt 2023 Öckerö 

Diarienummer KTN 2021-00047 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt enligt Västtrafiks 

rekommendation för Båt 2023 Öckerö 

Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik planerar att upphandla båttrafik inom Öckerö kommun med trafikstart i 

december 2023. 

Det kommande trafikavtalet planeras omfatta ett fartyg och ha trafikstart i 

december 2023 Avtalet planeras omfatta nuvarande båttrafik i Öckerö kommun 

vilket innebär trafik mellan Öckerö, Kalvsund, Framnäs (Björkö) och Grötö. 

Västtrafiks bedömning är att nuvarande trafikutbud kommer räcka för framtida 

behov samt att ett fartyg för cirka 100 passagerare kommer att räcka. 

Drivmedel 

Kravställningen kommer omfatta ett hybridfartyg. Västtrafik kommer att sätta upp 

ett minimikrav för andelen som ska drivas med el, resterande andel ska drivas 

med biodrivmedel. Nuvarande trafikering av linjen kommer att ses över för att 

möjliggöra tid för laddning av det nya fartyget. Krav på ett hybridfartyg kommer 

att ställas under förutsättning att behov av infrastruktur för laddning kan 

tillgodoses, samverkan pågår med Öckerö kommun. 

Resultat av 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. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

En kostnadsdrivare för upphandlingen av Båt 2023 är de förändrade fartygskraven 

utifrån krav på elektrifiering och biodrivmedel. Till detta kommer ökade kostnader 

för laddning på kaj. Västtrafik beräknar att de satsningar som görs ryms inom 

Västtrafiks långtidsprognos. I och med pandemins påverkan på kollektivtrafiken 

råder idag osäkerhet kring trafikföretagens investeringsförmåga och 
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riskbenägenhet vilket kan komma att påverka konkurrenssituationen och priserna 

i anbuden. 

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  
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