
för biljetter i de nya 
zonerna. 

Nu har Kollektivtrafiknämnden beslutat vilka priser som ska gälla för det nya biljettsortimentet 

i Tre zoner. Det är den 4 november som vi går över till den nya zonindelningen med nytt 

biljettsortiment och nya priser. 

 1 zon 2 zoner 3 zoner Mini 

Vuxen Enkel 
34 kr 68 kr 102 kr 

 
Ungdom 26 kr 51 kr 77 kr 

 
Vuxen 

1 dygn 
110 kr 220 kr 330 kr 

 
Ungdom 85 kr 165 kr 250 kr 

 
Vuxen 

3 dygn 
220 kr 4 40 kr 660 kr 

 
Ungdom 170 kr 330 kr 500 kr 

 
Vuxen 

30 dagar 
795 kr 1 195 kr 1 825 kr 695 kr 

Ungdom 595 kr 895 kr 1 370 kr 520 kr 

 Vuxen 2 145 kr 3 225 kr 4 930 kr 1 875 kr 
 90 dagar  
 Ungdom 1 610 kr 2 420 kr 3 700 kr 1 405 kr 

Vuxen 

365 dagar 
7 950 kr 11 950 kr 18 250 kr 6 950 kr 

Ungdom 5 950 kr 8 950  kr 13 700 kr 5 200 kr 

De föreslagna priserna inrymmer ordinarie prisjustering motsvarande 2,8% vilket innebär att 

ingen ordinarie prisjustering görs i januari 2021. 

Seniorkort. 

Som vi skrivit i tidigare i infobrev kommer seniorkortens priser förändras enligt ovan beskriven 

avtalsenlig prisjustering i januari 2021, dvs med 2,8%. Den ersättning som varje kommun 

betalar Västtrafik för seniorkorten baseras på en kalkyl bestående av tre delar; intäktsbortfall, 

trafikkostnad och administrationskostnad. Då seniorer i de flesta kommuner kan komma att 

 

 



resa i ett större område i och med den nya zonindelningen så kan även trafikkostnaderna 

påverkas. Resandeincitamentet till trafikföretagen kommer också att öka om det blir fler resor 

med seniorkorten. Därför kommer vi från januari 2022 behöva uppdatera kalkylerna med nya 

priser baserat på den ökade trafikkostnaden. Utifrån modellens uppbyggnad kommer inte 

intäktsbortfall och administrationskostnad att påverkas.  

Under våren 2021 kommer vi analysera resandet med seniorkort och där jämföra före och 

efter den nya zonindelningen i syfte att få fram den verkliga förändringen av resandet och 

trafikkostnaden. Detta kommer påverka nivån för er kommuns ersättning till Västtrafik. Den 

nya ersättningen för seniorkorten regleras från januari 2022. Den kommer att vara 

nivåhöjande, dvs det är inte en engångskostnad utan en höjning som kommer att vara 

beständig och vi kommer därför behöva uppdatera avtalet. 

Västtrafik kommer utifrån data om stämplingar, invånare och kommunens geografiska läge 

göra en bedömning i hur trafikkostnaderna förändras i er kommun. Bedömningen blir till hjälp 

för att få insikt i vilken nivå kostnaderna hamnar, för att ni ska kunna planera verksamheten 

och budgeten framåt. Västtrafik kommer att kontakta respektive kommun med anledning av 

detta, med start innan sommaren. 

Skolkort. 

Skolkorten kommer att följa det nya sortimentet, och priserna kommer att förhålla sig till 

ordinarie priser på samma sätt som idag. Den exakta kostnadspåverkan för skolkorten beror 

på vilka biljetter i det nya sortimentet som kommer att användas och kan därför inte ges 

generellt, utan behöver beräknas utifrån varje kommuns biljettköp. Västtrafik kommer ta fram 

en prislista som ni kommuner kan använda er av för att räkna fram nya skolkortspriser. Mer 

information om hur dom nya skolkortspriserna ska räknas fram kommer informeras om på 

vårens DKR. 

Har ni frågor går det bra att maila till skolkort@vasttrafik.se  

Förslag för kommunala subventioner. 

Västtrafik har i uppdrag att möjliggöra för alla kommuner att subventionera sina 

kommuninvånares periodbiljetter. Vi har hittills genomfört en initial analys och identifierat en 

möjlig lösning. Vi kommer att fortsätta arbetet i samband med att någon kommun blir den 

första att fatta beslut om att införa en kommunal subvention. I fokus just nu. 

På grund av läget i samhället och med anledning av Coronautbrottet har vi beslutat att dra ner 

på den externa kommunikationen kring beskedet om priserna. Vi har ställt in den planerade 

informationskampanjen som skulle dragit igång direkt efter prisbeslutet. Den enda 

kommunikation som kommer att finnas till kund med de nya priserna blir på vår hemsida 

vasttrafik.se/ABC. Där kommer all information från Västtrafik om den nya zonindelningen att 

finnas samlad framöver. Hänvisa gärna era kommuninvånare vidare direkt till vår hemsida för 

mer information om den nya zonindelningen. Vi kommer härefter att anpassa tidpunkten för 



ytterligare extern kommunikation om våra nya zoner utifrån utvecklingen och påverkan av 

Coronaviruset.  

Om ni har allmänna frågor om den nya zonindelningen kontakta gärna oss på Västtrafik. Om 

det gäller själva prisbeslutet vänd er vänligen direkt till Kollektivtrafiknämnden. 


