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§ 3 

Allmän trafikplikt Trafik – 2015:1 
Diarienummer KTN 16-2012 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1. Med utgångspunkt från lämnad rekommendation från Västtrafik AB (bilaga 1 och 2) 
om allmän trafikplikt för följande trafik inom Västra Götalands län: 
 
Flexlinjetrafik i Göteborg och Mölndal 
 Flexlinjetrafik i Göteborg 
 Flexlinjetrafik i Mölndal 

 
            Trafik 2015:1 

 Linjetrafik med buss i Orust kommun samt viss kommungränsöverskridande 
trafik. Trafik mellan Orust och Uddevalla samt Stenungsund/Göteborg. 

 Linjetrafik och skoltrafik med buss i Tjörns kommun samt viss 
kommungränsöverskridande trafik. Trafik mellan Tjörn och 
Stenungsund/Göteborg. 

 Linjetrafik med buss i Alingsås kommun samt viss kommungräns 
överskridande trafik. 

 Linjetrafik med buss och flexlinjetrafik i Lerums kommun samt viss 
kommungränsöverskridande trafik. Expressbusstrafik till och från Göteborg. 

 
2. För att möjliggöra för ett eventuellt kommersiellt tillträde i samband med den 

senare upphandlingen 2015:2 undantas hållplatsstopp på E6 på sträckan Stora 
Högamotet – Kungälvsmotet från trafikpliktsbeslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreslaget trafikpliktsbeslut är i överensstämmelse med målen i 
Trafikförsörjningsprogrammet och utgår i princip från nuvarande trafik. Det 
omfattar också möjlighet till utökad trafik på längre sikt i enlighet med regionala 
kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram. 
 
Flexlinjetrafik i Göteborg och Mölndal 
Flexlinjetrafiken finansieras i första hand av kommunerna, som ett komplement 
till färdtjänst, men Kollektivtrafikmyndigheten måste fatta beslut om trafikplikt 
eftersom trafiken är öppen för allmänheten. 
 
Beredning 
 
Västtrafik förannonserade 13 december 2012 i Europeiska Unionens Tidning 
(TED) sin avsikt att under 2013/14 upphandla kollektivtrafik inom Västra 
Götalandsregionen som omfattas av Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
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Västtrafik har under hösten 2013 genomfört enskilda och gemensamt samråd med 
inbjudna trafikföretag. Därutöver har trafikföretagen getts möjlighet att komma in 
med skriftliga synpunkter. 
 
Trafik 2015:1 
Västtrafik förannonserade 31 augusti 2012 i Europeiska Unionens Tidning (TED) 
sin avsikt att under 2013/14 upphandla kollektivtrafik inom Västra 
Götalandsregionen som omfattas av Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
 
Västtrafik inbjöd under våren 2013 trafikföretag att delta på Samråd Inför 
Upphandling. 
 
Tjänsteutlåtande kollektivtrafiksekretariatet, 2014-01-20 
 

Bilagor  

1. Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt - Flex 2015 
2. Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt - Trafik 2015:1 

 

Skickas till 

Västtrafik AB 
  


