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§ 60 

Trafikplikt Västtrafiks upphandling Trafik 2023 Dalsland, 

Kungälv, Stenungsund 

Diarienummer KTN 2021-00047 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik enligt 

Västtrafiks rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling 

Trafik 2023, Dalsland, Kungälv, Stenungsund. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik planerar att upphandla kollektivtrafik med buss inom samt till och från 

Kungälvs, Stenungsunds, Dals-Eds, Färgelanda, Åmåls, Melleruds, Bengtsfors 

och Vänersborgs kommuner. Trafikstart är planerad till augusti 2023 respektive 

juni 2024, när nuvarande avtal löper ut. 

Upphandlingen planeras att omfatta sammanlagt ca 70 fordon inom 3 geografiska 

områden: 

• Dalsland start 2023 

• Kungälv start 2024 

• Stenungsund start 2023 

I trafiken inom avtal Dalsland ingår också länsöverskridande trafik till orterna 

Säffle och Årjäng i Värmland. Region Värmland har genom beslut 2021-06-01 

givit sitt medgivande till att den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra 

Götalandsregionen får ta beslut om allmän trafikplikt för dessa sträckor. 

Beslut om överenskommelse om trafikpliktsbeslut avseende berörd trafik i 

Värmland togs enligt ovan i kollektivtrafiknämnden 2021-06-10. 

 

Drivmedel 

Eldrift planeras i tätortstrafiken och i första hand gasdrift i landsbygdstrafiken.  

Dock kommer det för delar av trafiken i Dalsland vara nödvändigt att även 

möjliggöra att annat drivmedel används, då det endast finns en potentiell 

leverantör av vissa busstyper med biogasdrift.  
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Tätortstrafiken i Kungälv och Stenungsund kommer att köras med fem, respektive 

tre tursatta elfordon. Övrig trafik inom avtalen ska i första hand köras på biogas.  

Resultat av samråd inför upphandling 

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

intressanta 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 

Västtrafik beräknar att de satsningar som görs ryms inom Västtrafiks 

långtidsprognos. I Västtrafiks långtidsprognos har kostnadsökningar för 

miljöomställning beräknats kompenseras genom positiva upphandlingseffekter. I 

och med pandemins påverkan på kollektivtrafiken råder idag osäkerhet kring 

trafikföretagens investeringsförmåga och riskbenägenhet vilket kan komma att 

påverka konkurrenssituationen och anbudspriserna. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-14 

Skickas till 

• Region Värmland för kännedom, diariet.kollektivtrafiken@regionvarmland.se 

• Västtrafik för kännedom, vasttrafik@vasttrafik.se   

• Koncernstab kommunikation för publicering på regionala kollektivtrafik-

myndighetens hemsida, kommunikationssupport@vgregion.se  
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