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§ 176

Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborgs 
kommun år 2030
KS 2017/144

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kollektivtrafikplanen för 
Vänersborg och Trollhättan.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt sitt presidium att bevaka och 
arbeta för en än bättre synkning mellan tåg/buss, buss/tåg samt buss/buss.

Sammanfattning av ärendet
Trollhättan och Vänersborg utgör gemensamt en tillväxtmotor i Västra Göta-
landsregionen och är utpekat som ett av regionens prioriterade pendlingsnav. 
Befolkningsutvecklingen i kommunerna har varierat något över åren, men nu visar både 
utvecklingen och prognoserna att befolkningen ökar. 

Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg för att ge invånarna bättre 
förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar sam-
hällsutveckling. Både kommunernas visioner samt Västra Götalands vision och de 
nationella, regionala och lokala målen eller strategiska inriktningarna utgör grunden för 
arbetet. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Trollhättan, Vänersborg och Västtrafik 
tagit fram en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveckling fram till år 2030. 
Snabbt, enkelt och tydligt är den gemensamma riktning i Kollektivtrafikplanen som vi 
vill att kollektivtrafiken ska utvecklas i. Planen ska också utgöra ett underlag och ge 
förutsättningar inför kommande revideringar av trafik-försörjningsprogrammet för 
Västra Götalandsregionen, Västtrafiks utvecklingsplaner och kommunernas 
utvecklings- och översiktsplaner. 

Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i 
stadstrafiken såväl som i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och förstärkas efter 
behov och i samverkan med kommunernas utbyggnadsplaner. Med en gemensam plan 
har vi betydligt bättre möjligheter att nå målen om en hållbar region- och 
stadsutveckling, underlätta ett enkelt vardagsliv och öka andelen hållbara resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.

Kollektivtrafikplanen är en konkretisering av Trafikförsörjningsprogrammet och de 
båda kommunernas vision och måldokument. Planen blir i och med fastställandet en del 
av Trafikförsörjningsprogrammet. 
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Kollektivtrafikplanen innebär i sig inga ekonomiska åtaganden att finansiera 
kollektivtrafik och genomföra infrastrukturinvesteringar, men parterna är nu överens om 
kollektivtrafikens behov och vilka strategier vi skall arbeta vidare med. Planen kan 
också ligga till grund för kommande mer specifika överenskommelser mellan parterna, 
exempelvis vid genomförande av infrastrukturåtgärder. 

Stadstrafikforum Vänersborg/Trollhättan, med ledamöter från kollektivtrafiknämnden 
och de båda kommunerna, har utgjort politisk styrgrupp för framtagande av 
Kollektivtrafikplanen och godkände dokumentet för antagande av parterna vid sitt möte 
i september 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-28, § 128

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03

Kollektivtrafikplan

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta kollektivtrafikplanen för Vänersborg och 
Trollhättan.

Henrik Harlitz (M) yrkade att följande tillägg skulle göras till ordförandens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt sitt presidium att bevaka och 
arbeta för en än bättre synkning mellan tåg/buss, buss/tåg samt buss/buss. 

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande från 
Henrik Harlitz.

Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunstyrelsen. Först ställs ordförandens förslag under proposition, och därefter 
prövas om Henrik Harlitz tilläggsyrkande kan antas eller avslås.

Ordföranden ställde sitt förslag under proposition, och fann att kommunstyrelsen bifallit 
detsamma.

Ordföranden ställde därefter om Henrik Harlitz tilläggsyrkande under proposition, och 
fann att kommunstyrelsen antagit detsamma.


