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1. Inledning 
 

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för 

hur kollektivtrafiken ska utvecklas i hela regionen, kopplat till målen i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna 

i Västra Götaland. Västtrafik AB, som ägs av Västra Götalandsregionen, planerar och upphandlar den 

kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel. 

För att Västtrafik ska kunna planera och upphandla rätt trafik specifikt för Kungälv krävs en god 

samverkan mellan Kungälvs kommun och Västtrafik där strategiskt framtagna dokument lyfter fram 

kommunens planer, vilja och ambitioner på kort och lång sikt. 

För detta ändamål togs det år 2017 fram en Trafikplan för Kungälvs kommun som är ett 

inriktningsdokument med målår 2030. Planen innehåller en övergripande bristsanalys av befintligt 

transportsystemet inom kommunen för att visa var de viktigaste motstridiga intressena och konflikterna 

finns. Utifrån bristanalysen samt kunskap och tidigare erfarenheter inom förvaltningen har strategier tagits 

fram som också grundar sig i trafikplanens strategiska mål och resultatmål. Trafikplanen ligger som grund 

till planen om Konkurrenskraftig kollektivtrafik.  

Syftet är att beskriva hur kollektivtrafiken bör utvecklas samt vilka åtgärder som krävs för måluppfyllelse 

av plan men också vilka förväntningar som är rimliga att ha på kollektivtrafikens utveckling i kommunens 

olika delar.  

Planen ska vara ett hjälpmedel för samverkan i första hand för politiker och tjänstemän inom 

förvaltningen men också för externa aktörer såsom exploatörer och byggherrar. Planen ska vara 

grundläggande i samverkan med Västtrafik och Västra Götalandsregionen.  
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2. Avgränsningar 
 

2.1 Planperspektiv 

Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik behandlar hela kommunen med följande indelning: 

 

Centralorten – Kungälv och Ytterby 

tätort 

Serviceorter – Centrala Diseröd, 

Kareby, Kode, Kärna, Tjuvkil och 

Marstrand 

Landsbygd – Landsbygd inom och 

utanför central- och serviceort          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karta över planens geografiska indelning 

 
2.2 Kommunalt och regionalt perspektiv 

 
Översiktspan 2010 för Kungälvs kommun: 
 
Göteborgsregionens strukturbild är en överenskommelse om ett 
gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar regional struktur.  
 
Strukturbilden visar på samspelet mellan kärnan (centrala delen av 
Göteborg), det sammanhängande stadsområdet, huvudstråken för 
infrastruktur (pendel, regiontågstrafik, motorvägar), kustzonen, de 
gröna kilarna (sammanhängade skogs- och jordbrukslandskap) samt 
Göta älv.  
 
Inriktningen är att huvudstråken som utgör ryggraden i 
Göteborgsregionen ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli 
långsiktigt livskraftiga.  
 
Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av en attraktiv och              
kraftfull pendel- och regiontågtrafik. Kungälv är en del av         

GR strukturbild                   strukturbildens huvudstråk. 
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3. Planens samband med andra inriktningsdokument 

Planen för konkurrenskraftig kollektivtrafik är underordnad och inriktningsstyrd av kommunala och 

regionala styrdokument: 

 

 

     

        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

     

 

 

 

Regionala 
 

Kommunala 

Till trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal 
strategier och målbilder som konkretiserar programmets 
intention och viljeinriktning. 

Målbild Koll 2035 samt Målbild Tåg 2035 beskriver hur 
regionens stomnät ska utvecklas. Kommunens 
strategiska mål förhåller sig till utvecklingen.  

Tillhörande 
kommunens 
översiktsplan  
finns strategiska 
styrdokument som 
bland annat 
Bostadsförsörjning
sprogrammet och 
Miljöpolitiskt 
program samt 
Trafikplan.  
 

Plan för 
konkurrenskraftig 
kollektivtrafik är 
en delplan av 
Trafikplanen 
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4. Styrning, processer och ägandeskap 
 

4.1 Kollektivtrafikens utveckling och utformning avgörs av komplexa processer då ägandeskapet 

ligger på Västra Götalandsregionen som i sin tur har att förhålla sig till många aktörer då 

kollektivtrafiken trafikerar både statligt och kommunalt vägnät. I Kungälv som också har 

skollinjetrafik innefattas också enskilda vägnät. 

Gränssnittet i ansvaret mellan kommunen och Västra Götalandsregionen är definierat i ett avtal som 

skrevs under våren 2011, i samband med beslut om skatteväxling*.  

Paragraf 8 i avtalet handlar om samverkan.  

Avtalet innebär att kommunerna i regionen ska arbeta fram den långsiktiga strategiska inriktningen 

för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland tillsammans. Det handlar om att prioritera 

målområden, peka ut prioriterade regionala stråk och noder och andra strategiska vägval. Till exempel 

om vi vill ändra zonstrukturen för vårt prissystem – då måste alla kommnuer enas om ett sådant 

förslag. 

Samverkansformerna innebär också att det ska finnas en utpekad kontakt i 

varje kommun för kollektivtrafikfrågorna – och ömsesidigt – att det finns 

en kontaktperson som varje kommun känner till hos Västtrafik. 

Processen för att exempelvis ta fram en målbild där samtliga kommuner är 

involverade finns 4 delregionala kollektivtrafikråd. Enligt avtalet ska alla 

kommuner och VGR vara representerade i råden.  

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är det organ som jämkar inspelen från de fyra 

kollektivtrafikråden och bereder förslag som sedan går till kollektivtrafiknämnden. De här förslagen 

väger tungt i VGRs beslutsprocess! Samtidigt är det viktigt att poängtera att beslutsmandatet ligger 

hos VGR som har det ekonomiska och juridiska ansvaret.  

  

Beslutsprocess för övergripande strategiska frågor 
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Västra Götalandsregionen är ansvariga för utveckling och finansiering av trafikeringen. 

Kollektivtrafikens olika processer från förslag på satsning till beslut är komplext och behöver 

förtydligas gällande vem som äger vad, vilket inflytande kommunen har och vad kommunen ensam 

har rådighet över. Helt klart är att samverkanprocessen mellan kommunen/Västtrafik/Västra 

Götalandsregionen är avgörande för att utveckling och beslut av trafiken baseras på rätt grunder.  

Kommunens planmonopol för samhällsutvecklingen är en viktig faktor för kollektivtrafikens 

möjligheter att bli konkurrenskraftig*.  

Kommunen har möjlighet att göra tillköp i trafik och färdbevis/rabatter, för en höjd ambitionsnivå, 

förutsatt att det går i linje med beslutat regionalt trafikförsörjningsprogram och strategier. Redovisning 

av beräknade kostnader på lång sikt bör ske löpande till förvaltningsledning och politiken för att säkra 

investeringspotten för kollektivtrafikåtgärder. 

Trafikverket har ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur-investeringar bland annat bussgator, 

pendelparkeringar och hållplatser på statligt vägnät och kommunen har ansvar på kommunala 

vägnätet. Kommunen har också  driftansvaret för gator och hållplatslägen, se figur. 

 

 

 

              

                 *Konkurrenskraftig kollektivtrafik innebär en kollektivtrafiken som är ett attraktivt komplement till bilen i form av turtäthet, restid och pris   

 

 

 

 

 

Kommunalt vägnät

• Bussgator

• Hållplatser

• Pendelparkeringar

Statligt väg - och järnvägsnät

• Bussgator

• Hållplatser

• Pendelparkeringar

• Hållplatskurer

• Hållplatsstolpar

Driftansvar 
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4.2 Årshjul  

 
Västtrafik för dialog med kommunerna om de konkreta förändringarna i trafiken, med mera, i en 
årligt återkommande process. Årshjulens nuvarande upplägg är i ofas med ett kvartal. För 
kommunens process gällande förankring, beslut, investering och åtgärd krävs två års framförhållning 
från Västtrafik vid större trafikförändringar. Västtrafiks trafikförändringar sker årsvis. 

 
 

 

 

 

Kommunens

årshjul

Kvartal

1

Kvartal

2

Kvartal

3

Kvartal

4

Kvartal 1 (dec-feb) Förankring av 
förslag till politiken 
 
Kvartal 2 (mars-maj) Förbereda ev. 
tillköp, info kommunstyrelsen 
 
Kvartal 3 (juni-aug)Redovisning politik 

 
Kvartal 4 (sept-nov) Dialogmöte 
Västtrafik 

 

Kvartal 1 (Nov-Feb) Fastställande 
av utvecklings- och affärsplan 

 
Kvartal 2 (mars-maj) Bruttolista 
med ideförslag, prio utifrån 
måluppfyllelse 

 
Kvartal 3 (juni-aug) Återkoppling till 
kommunen 

 
Kvartal 4 (sept-okt) Dialogmöte 
med kommunen 

Västtrafiks

årshjul

Kvartal

1

Kvartal

2

Kvartal

3

Kvartal

4
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5. Nuläge  

Buss- och tågtrafiken i kommunen möjliggör ett stort antal resmöjligheter inom kommunen och ut i 

regionen men dess marknadsandelar bedöms fortfarande som utvecklingsbara. 2018 öppnades 

Kungälvs nya Resecentrum med en unik lokalisering vid E6an som binder samman tätortstrafiken 

med regiontrafiken utmed ett av huvudstråket ur regionalt perspektiv: 

Idag kopplar tågtrafiken längs Bohusbanan samman Ytterby och Kungälvs tätort med Kode, 

Göteborg och Bohuslän, i förlängningen hela Sverige. Tåget står för 23% av kollektivtrafikresorna i 

kommunen.  

Även regionbusstrafiken sammanlänkar Kungälvs kommun med flera grannkommuner och med 

Resecentrums placering har turutbudet både ökat och blivit mer tillgängligt. Regionbusstrafiken 

utgör den största procentuella del för kollektivtrafikresor för Kungälvs invånare med hela 72%. 

Utöver tåg- och regionbusstrafik finns lokalbusstrafik och skollinjetrafik som enligt de senaste 

statistiksiffrorna står för 5% av kollektivtrafikresorna. Lokalbusstrafiken är den trafik som är mest 

utvecklingsbar för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft på lokal nivå, skulle man dessutom 

koppla ihop den med skollinjetrafiken på ett mer effektivt sätt möjliggör den för många medborgare 

på landsbygd och utanför serviceorterna att resa hållbart. Se bild för fördelning 

 

*Fördelningen baseras på statistik från 2017. Express/Regionbussar redovisar statistik för totalsträckan på linjen. Med dagens underlag 

från   Västtrafik (statistik på linjenivå) blir resultatet av antalet resenärer, som reser i Kungälv missvisande då de linjer med flest resenärer 

går över kommungränsen och statistik som redovisas kommunvis saknas. 

För medborgare på landsbygd eller som inte kan ta sig till befintliga kollektivtrafikpunkter till fots 

eller med cykel finns pendelparkeringar i Kärna, Kode, Kareby, Diseröd och Ytterby. Vid 

Resecentrum finns ingen utpekad pendelparkering men gott om parkeringsplatser i anslutning som 

kan nyttjas mot avgift.  

 

 
 

Fördelning Kollektivtrafikresor

Tåg Express/Regionbussar Lokalbussar Skollinjetrafik
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6. Förväntade utvecklingsmöjligheter och framtidsblick 
 

6.1 Definition 

Genom att definiera kollektitvtrafikens dignitet i de olika kommundelarna ges rättvisa förväntningar 

på kollektivtrafikens utveckling: 

 

 

Centralorten – Kollektivtrafiken i centralorten ses 

som en del av det regionala transportsystemet med god 

kapacitet att transportera många tillsammans.  

 

 

 

Serviceorten – Kollektivtrafiken är effektiv och 

konkurrenskraftig gentemot bilen. Matar till 

huvudstråket eller med tvärkoppling till 

grannkommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbygden – Kollektivtrafiken är tillgänglig 

för alla men med lägst konkurrenskraft med 

anledning av låg turtäthet. Matning eller koppling 

ska ske till serviceorter. Kommunen ska verka för 

att pendelparkeringar upprättas med kopplingar 

till serviceorternas turutbud. Närtrafiken och 

skollinjetrafiken är grundutbudet. 
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6.2 Befolkningsprognos per ort kopplat till kollektivtrafikutveckling  

 
Under prognosperioden 2018-2022 beräknas befolkningen öka med cirka 6 800 personer, från runt 
44 100 invånare i slutet av 2017 till 50 900 i slutet av 2022. Det innebär en genomsnittlig folkökning 
med närmare 1 400 personer per år. Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till 55 500 personer 
år 2027.  
Delområdesprognoser finns endast för åren 2018-2022. Att de görs för en kortare period beror 
bland annat på att osäkerheten ökar ju längre fram i tiden man kommer och slår hårdare på mindre 
områden. Det man kan konstatera är att kommunen som helhet fortsätter att växa även under 
utblicksåren och att det berör samtliga delområden (men i olika omfattning). De delområden som 
beskrivs nedan är plockade från befolkningsprognosens bilagor 3 och 4 och är alltså en mix av det 
som kallas kommundelar och statistikområden för skola, i vissa fall har även områden slagits ihop 
och summerats, detta för att bäst beskriva förutsättningarna för kollektivtrafiken. 
 
 
 

 
Tabellen visar prognostiserad befolkningsutveckling i Kungälvs kommun fördelat på ålder. 
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6.3 Kollektivtrafikutveckling per ort 

 
Marstrand Tjuvkil (Marstrand,Instön,Tjuvkil,Lycke,Hålta) 
 
Befolkningsmängd 2017: 3811st 
Prognostiserad befolkningsmängd 2022: 4440st 
 
I Marstrand idag finns förskola, skola (till och med åk 6), äldreboende och livsmedelsbutik samt 
verksamheter inom marint/turism med mera. 
I Marstrand inklusive Koön är inriktningen för framtida bebyggelse blandade upplåtelseformer och 
bostadstyper för att få ett socialt hållbart och levande samhälle.  
Vid Instön och Tjuvkil är det av stor vikt att bostäder utvecklas med stor hänsyn till naturmiljö och 
landskapsbild, varsamt bostadsbyggande. Generellt ska man i området verka för en större 
tillgänglighet för allmänheten i alla områden.  
Genom att centrera utbyggnationen i anslutning till väg 168 stärks orten. I första hand ska orten 
utvecklas genom att möjliggöra omvandling av fritidshus till permanentbostäder och 
kompletteringar inom befintlig bebyggelse. 
 
Kollektivtrafikutbud 2019: Marstrandsexpressen som trafikerar Ytterby station, Kungälv 
resecentrum och Nils Ericson terminalen med 30-minuterstrafik i högtrafik.  
 
 
Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på 
10% är det rimligt att tänka sig 15-minuterstrafik mellan Marstrand, Ytterby station och Kungälv 
resecentrum under högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. 
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Kärna (Kärna,Torsby,Harestad,Kovikshamn,Vedhall) 
 
Befolkningsmängd 2017: 5078st 
Prognostiserad befolkningsmängd 2022: 5755st 
 
Kärna är ett mindre samhälle på landsbygden, cirka tio kilometer väster om centralorten Kungälv. I 
kärna finns förskola, skola (till och med åk 9), äldreboende och livsmedelsbutik, merparten av de 
förvärvsarbetande invånarna arbetar i Kungälv eller Göteborg. 
Utbyggnadsmöjligheter finns i alla riktningar inom utvecklingsområdet. Det är viktigt att tydligt 
knyta även nya områden till centrumområdet i anslutning till busshållplatsen med trygga och säkra 
gång- och cykelvägar. I första hand bör centrumområdet stärkas och områden i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse tas i anspråk. 
 
 
Kollektivtrafikutbud 2019: Linje 303 som trafikerar Ytterby station, Kungälv resecentrum med 30- 
minuterstrafik i högtrafik. Linje 320 trafikerar Säve station, Hjalmar Brantningsplatsen och Nils 
ericsons terminalen med tolv avgångar per trafikdygn kopplat till högtrafik. 
 
 
Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på 
10% är det rimligt att tänka sig 15-minuterstrafik mellan Kärna, Ytterby station och Kungälv 
resecentrum under högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. Kärna förväntas få koppling till i 
huvudsak tåg i Ytterby för arbetspendling utanför kommunen. 
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Kode (Solberga, Kode, Aröd, Rörtången, Ödsmålsmosse) 
 
Befolkningsmängd 2017: 4618st 
Prognostiserad befolkningsmängd 2027: 4840st 
 
Kode är ett stationssamhälle och kan erbjuda det mesta i serviceutbud.  
Utifrån översiktsplanens strukturbild ligger Kode längs med huvudstråket och kommer därför att 
spela en viktig roll både lokalt och regionalt för hållbar täthet. Genom att stärka serviceorten med 
bebyggelse kan befolkningsunderlaget öka och bidra till en utveckling av service och kollektivtrafik. 
Pendeltågstationen är mycket viktig för Kodes utveckling.  
 
Kollektivtrafikutbud 2019: Kode station trafikeras av Västtågen som har halvtimmestrafik morgon 
och kväll samt timmestrafik övrig tid och motorvägshållplatsen, Kodemotet, utmed E6:an trafikeras 
även av Stenungsund express.   
 
Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på 
10% är det rimligt att tänka sig 15-minuterstrafik mellan Kode, Ytterby station och Kungälv 
resecentrum under högtrafik och 30-minuterstrafik övrig tid. Kodes direktkoppling till huvudstråket 
förväntas utökas med ett ”matarsystem” till tåg och buss för arbetspendling utanför kommunen. 
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Kareby (gräns Arnebo Rombacka Ringby) 
  
Befolkningsmängd 2017: 2108st 
Prognostiserad befolkningsmängd 2022: 2520st 
 
Kareby innefattas av Kungälvs tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av 
bostäder och förskola i Kareby. En ökad bostadsbebyggelse stärker Kareby som serviceort och 
förbättrar möjligheterna till utökad service och bättre kollektivtrafik. Planförslaget möjliggör för ett 
nytt tätortsområde att växa fram i Kareby. Bebyggelse planeras i små oregelbundna kvarter 
sammanhållna med en central bygata. Förslaget till detaljplan innebär förutsättningar för en etappvis 
byggnation av ca 170-190 nya bostäder, varav 13 på enskilda tomter samt ny förskola i direkt 
anslutning till Kareby centrum. Bostäder föreslås uppföras som radhus, kedjehus, parhus samt 
friliggande bostadshus. Planområdet är idag oexploaterat och består främst av åkermark. 
Kollektivtrafikutbud 2019: Kareby trafikeras idag av två lokala linjer samt två regionbussar med 
direktkoppling till både Stenungsund och Göteborg. Linje 311 som angör Svingeln i Göteborg har 
en turtäthet på 30-minuterstrafik.  
 
Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på 
10% är det rimligt att tänka sig 30-minuterstrafik mellan Kareby och Kungälv resecentrum under 
högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid. Kareby förväntas få koppling till Resecentrum för 
arbetspendling utanför kommunen. 
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Diseröd (Romelanda) 

Befolkningsmängd 2017: 3329st 
Prognostiserad befolkningsmängd 2022: 3825st 
 
Diseröd är en av Kungälvs serviceorter med stora möjligheter att växa och utvecklas. Ambitionen är 
att Diseröd ska ge känslan av att bo på landet men med gångavstånd till livsmedelsbutik, 
samhällsservice och fungerande kollektivtrafik. Ett varierat utbud av bostäder kommer att byggas 
för att erbjuda såväl kvarboende som nyinflyttade den typ av bostad som passar i livets alla skeden. 
Totalt kommer upp till 400 nya bostäder att byggas. 
Ett utvecklat centrumområde är av stor betydelse för Diseröd och nu planeras ett centrumhus med 
bland annat livsmedelsbutik. Byggnader för kommunala verksamheter inom förskola, skola och 
fritid planeras också. 
Infrastrukturen i samhället har setts över, och trafiksituationen kring skolan kommer att förbättras 
genom nya busshållplatser med gångväg utan korsande bilväg för skolbarnen. 
 
Kollektivtrafikutbud 2019:  Diseröd trafikeras idag av regionbuss 422 mellan Lilla Edet och 
Kungälv. Turutbudet är 30-minuterstrafik i högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid. 
 
Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på 
10% är det rimligt att tänka sig 30-minuterstrafik mellan Diseröd och Kungälv resecentrum under 
högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid 
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Ytterby (tätort) 

Befolkningsmängd 2017: 6917st 

Prognostiserad befolkningsmängd 2022: 8455st 

Centralorten ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter under 

översiktsplanens period. Ytterby bör i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de 

centrala delarna. Framförallt i de stationsnära lägena bör en hög bebyggelsetäthet eftersträvas. Inom 

Ytterby arbetar kommunen med en fördjupad översiktsplan som kommer att stärka tanken om en 

bebyggelseutveckling från centrum och ut, skapa möjligheter för en god bebyggd miljö avseende 

grönytor, kulturhistoria, handel, gestaltning, mötesplatser med mera. 

Kollektivtrafikutbud 2019: Ytterby trafikeras idag av två lokala linjer samt två regionala linjer. 

Därtill tåg längs Bohusbanan. Sammantaget med alla trafikslag är turtätheten 15-minuterstrafik eller 

mindre.                                                                                                                        

 

Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på 
10% är det rimligt att tänka sig minst 10-minuterstrafik mellan Ytterby och Kungälv resecentrum 
under högtrafik och 15-minuterstrafik övrig tid 
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Kungälv (tätort) 

 
Befolkningsmängd 2017: 18195st 
Prognostiserad befolkningsmängd 2030: 21020st 
 
Centralorten ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter under 
översiktsplanens period. Där strävan är en mer sammanhållen bebyggelse och kortare avstånd. Nya 
områden ska tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och nyttja befintlig infrastruktur i 
så stor utsträckning som möjligt. Kungälvs och Ytterby ska stå för huvuddelen av kommunens 
tillskott av bostäder och verksamheter. Kungälv och Ytterby bör i första hand växa genom 
kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Det finns goda möjligheter att förtäta inom 
befintlig bebyggelse i Kungälv. Dock kommer prioritering av framkomligheten spela en viktig roll 
för kollektivtrafikens konkurrenskraft i stadskärnan. 
 
Kollektivtrafikutbud 2019: Trafikutbudet i centrala Kungälv beror på vilket område man utgår 
från. Lägst turtäthet är områden med 20-minuterstrafik i högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid, 
exempelvis Fontin/Tveten medan vid Resecentrum en turtäthet på ca 5-minuterstrafik i högtrafik 
och 15-30-60 minuterstrafik övrig tid. 
 
Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på 
10% är det rimligt att tänka sig minst 10-minuterstrafik mellan Ytterby och Kungälv resecentrum 
under högtrafik och 15-minuterstrafik övrig tid 
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6.4 Kungälv mot 2035 

 
I framtiden och mot målår 2030 ser man två stora knutpunkter för kollektivtrafiken i Kungälvs 
kommun. Ytterby station och Kungälv Resecentrum. Framtida regionala och nationella satsningar 
kommer i första hand att göras på tåg 
 
Målbild Tåg 2035 beskriver framtida kapacitet 
för Bohusbanan. Kungälvs fördjupade 
översiktsplan i Ytterby gör kopplingar till 
målbilden. Bland annat föreslås ny 
terminalbyggnad med serviceutbud 
 
Målbild Koll 2035 beskriver hur 
kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 
sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, 
Mölndal och Partille fram till år 2035. 
Metrobuss är det trafikkoncept kommer att 
komplettera tåg och trafikera ytterstaden och 
de stora lederna ut till grannkommunerna. På 
det sättet vidareutvecklas dagens så kallade 
färgade expressbussar. Metrobuss har egna 
körbanor längs trafiklederna och 
stationsliknande hållplatser. Linjerna kommer 
ge snabba resor mellan tyngdpunkter och 
andra viktiga målpunkter.  
 
Kungälvs resecentrum kommer sannolikt att 
påverkas av Metrobuss. Inför kommande 
revidering av planen för konkurrenskraftig 
kollektivtrafik finns mer underlag framtaget vilken påverkningsgrad som blir.  
 
Antal reserelationer* totalt sätt i kommunen kommer i framtiden att baseras på befintliga stråk. 
Huvudstråket är Bohusbanan och sekundärstråket är E6. Till dessa två stråk för kollektivtrafiken 
kopplas ståken från befintliga serviceorter. Befintligt linjenät kommer kvarstå dock inte sagt med 
samma turutbud och turtäthet. Det som avgör satsningar i serviceorten är befolkningsmängden och 
uppskattade marknadsandelar* 
 
Både E6- norr med Metrobuss till Kungälvs RC och Bohusbanan med tåg till Ytterby ingår i det 
identifierade stomnätet i Koll 2035. Det innebär att Kungälv i olika delar får två kopplingar till 
Stomnätet och direkttrafik till och genom Göteborg. I övrigt gäller det att utforma områdestrafiken i 
Kungälv, både tätortstrafiken och landsbygdstrafiken, på ett sätt som matchar stomnätet och byten 
så bra som möjligt. 
 
Tvärförbindelser till andra kommuner kommer ske med samma prioriterad koppling som inom 
kommunen, till tåget. 
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7. Kollektivtrafikens strategiska mål och resultatmål 

För att skapa en konkurrenskraftig kollektivtrafik som möjliggör för fler medborgare att resa hållbart 

i Kungälv ska planen matcha såväl de regionala som lokala strategiska mål. Antagna regionala 

målbilder för kollektivtrafikens utveckling har målår 2035 därav beslutat målår för planen.     

Kollektivtrafikens strategiska mål och resultatmål enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiska mål 

• Antalet kollektivtrafikresor ska 
öka med minst 3 % årligen 

• Kollektivtrafikens 
utvecklingspotential och 
konkurrenskraft ska spelas in i 
ett tidigt skede i den lokala 
samhällsplaneringen och 
förankras i de interna och 
externa processerna 

• Utvecklingspotentialen i 
centralorten ska som lägsta 
ambitionsnivå baseras på 
regionala antagna målbilder 

• Verka för 10-minuterstrafik i 
centralorten och 15- 
minuterstrafik till/från 
serviceorten i högtrafik 

• Verka för attraktiva avstånd till 
hållplatser 

• Kollektivtrafikknutpunkter i 
centralorten samt i 
serviceorterna ska ha anslutande 
gång- och cykelvägar samt en 
belysning som ökar tryggheten. 

• Mernyttja lokaltrafiken med fler 
uppdrag i större utsträckning 

• Fler fordon med fossilfritt 
bränsle alternativt elfordon på 
de lokala linjerna och 
skollinjerna 

• Verka för bättre utbud under 
kvällar och helger mellan 
centralorten och serviceorterna 

 

Resultatmål 

 

• Andelen 
kollektivtrafikresenärer ökar i 
hela kommunen men främst i 
centralorten 

• Fler kommuninvånare får ökad 

tillgänglighet och trygghet till 

och vid hållplatser i 

centralorten 

• Skollinjetrafikens uppdrag 

utökas i syfte att främja 

arbetspendling till och från 

landsbygden 

• Minst 50% av kommunens 

lokaltrafik inklusive 

skollinjetrafik ska köras med 

fossilfritt bränsle alternativt el 

• Medborgare kan resa kollektivt 

i större utsträckning på kvällar 

och helger 
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8. Brist och behovsanalys för kollektivtrafiken i Kungälv 

8.1 Brister   

• Delregional målbild som beskriver lokala huvudstråk för framtidens kollektivtrafik saknas 

• Lokaltrafiken samsas i alla områden med bilisterna förutom en kort sträcka på Marstrandsvägen och 

på E6 vid Resecentrum 

• Antalet resenärer på tåget mellan Kungälv och Göteborg motsvarar en turtäthet med 10- 

minuterstrafik men har idag bara kapacitet för 20-minuterstrafik 

• Kommunen måste involveras i samband med Västtrafiks trafikförändringar  involveras i vilka 

eventuella tillköp som eventuellt behövs för att nå maximal effekt för kommunens ambitioner 

• Kungälv angränsar till Göteborg som har ett avsevärt mycket billigare pris per resa vilket bidrar till 

att medborgare reser över kommungränsen för att påbörja kollektrafikresan i större utsträckning än 

om prisskillnaden hade varit mindre 

• Lokal- och regionaltrafiken innebär i vissa reserelationer, byten med långa väntetider 

• Helg- och kvällstrafik mellan serviceorten in till centralorten motsvarar en turtäthet på 60- 

minuterstrafik 

• Långa avstånd till hållplatser i alla delar av kommunen, främst i serviceorter och på landsbygd.  

• För få direktbussar in till Kungälvs centralort och Göteborg från serviceort 

• Tvärförbindelser saknas 

• Statistik redovisas inte kommunvis 

• För resvaneundersökningar saknas medel och resurser 
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8.2 Behov   
 

Centralort 
 

• Jämna ut taxeskillnaden vid Eriksdal så resenärer startar sin resa i 
kommunen 

• Matartrafik* till Resecentrum med minst 10-minuterstrafik från alla 
områden under högtrafik* 

• Eget körfält mellan de största knutpunkterna Ytterby och Resecentrum 
längs med Kongahällagatan 

• 10-minuterstrafik på södra Bohusbanan med ökad kapacitet motsvarande 
längre tåg 

• Minskade barriärer och ombyggnation av befintlig infrastruktur som 
medverkar till god framkomlighet för kollektivtrafiken 

• Attraktiva byten mellan olika trafikslag  

• Synkning med tåg och regionbuss även till och från Göteborg utanför 
högtrafik 

• Utökade tvärförbindelser till grannkommuner 
 

 
Serviceort 

 

• Direktlinjer in till centralortens knutpunkter 

• Turtäthet på minst 15-minuterstrafik 

• Kvälls-och helgtrafik motsvarande 30-minuterstrafik 

• Utökade tvärförbindelser till grannkommuner 

• Attraktiva byten mellan olika trafikslag  
 
 
 
 

Landsbygd 
 

• Utökat Närtrafikkoncept 

• Utökad tidtabell för skollinjetrafiken 

• Fler pendelparkeringar intill sekundärstråken som kan vara gratis utan 
konkurrens från boenden eller verksamheter 

 

 

 

 

*Högtrafik innebär mycket tät trafik, oftast vardagar mellan 06-08:30 och 14:30-18:00 

*Matartrafik är en benämning av bussar som trafikerar till och från knutpunkterna 
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9. Strategier för kollektivtrafikens utveckling 

Centralorten 
 

• Verka för att taxeskillnaden mellan Eriksdal och Kungälvs centralort jämnas ut  

• Planering för att ny bebyggelse ligger inom gångavstånd till kollektivtrafiken 

• Prioritera lokalisering av ny bebyggelse och verksamheter nära befintliga knutpunkter och 
stationer där utbudet av kollektivtrafiken är som störst 

• Genare stråk för kollektivtrafiken med god framkomlighet 

• Årligen bygga ut alternativt anpassa minst 1 hållplatsläge som tillgänglighetsanpassas 

• Planera kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykelresor 

• Bygga genare anslutande gång- och cykelstråk med cykelparkering på samtliga hållplatser med 
minst 50 påstiganden per dag 

• Längsta gångavstånd till hållplats bör inte överstiga 500-700 meter 

• Turtäthet ska motsvara 10-minuterstrafik i högtrafik 
 
 
 

Serviceorten 
 

• Prioritera lokalisering av ny bebyggelse och verksamheter nära befintliga knutpunkter och 
stationer där utbudet av kollektivtrafiken är som störst 

• Planera för gena stråk för kollektivtrafiken med hög framkomlighet 

• Planering för att ny bebyggelse ligger inom gångavstånd till kollektivtrafiken 

• Längsta gångavstånd till hållplats ska inte överstiga 900 meter 

• Årligen tillgänglighetsanpassa 1 hållplatsläge på kommunalt vägansvar 

• Turtätheten ska motsvara 15-minuterstrafik under högtrafik och utökade turer kvällar och helger 

• Sammankoppla lokaltrafiken med regiontrafiken hela trafikdygnet 

• Planera kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykelresor 
 

 

Landsbygden 
 
• Erbjuda fler resmöjligheter i högtrafik 

• Turtätheten ska vara motsvar 30-minuterstrafik i högtrafik 

• Verka för att fler arbetspendlar med skollinjetrafiken 

• Verka för att pendelparkeringsmöjligheter och cykelparkering finns i anslutning till 
kollektivtrafikens sekundärstråk 
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10. Planeringsprinciper 

En grundläggande förutsättning för att nå måluppfyllelserna i Trafikplanen är att förvaltningen prioriterar 

och tar hänsyn till kollektivtrafiken redan i planeringsprocessen för såväl översiktsplanering som 

detaljplanering. I befintliga processer och arbetssätt spelas kollektivtrafiken in i ett allt för sent skede och 

belastar av den anledningen kommunen med onödiga kostnader.  

Planeringsprinciperna bygger på ettårs- respektive femårs perioder och har behovet av att förankras för 

att inte påverkas av politiska maktskiften.  

 

Inspel i tidigt skede bör ske enligt följande: 

Kollektivtrafiken i ÖP-processen 

 

Kollektivtrafiken i Plan/projekt- och förstudieprocessen 

 

Vid planering av nya områden är det samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att använda 

befintlig kollektivtrafik som kan anpassas genom turtäthetsändringar eller förändringar av 

linjesträckningen. 

Resandeunderlaget är beroende av bebyggelsetäthet - För att kunna motivera busstrafik till ett 

nytt bostadsområde ska minst 100 bostäder ha färdigställts 

 

  

 

 

Målbilder och framtida 
utveckling av 
kollektivtrafiksystem ska lyftas in 
vid revidering av kommunens ÖP

Kollektivtrafikens områdes- och 
utvecklingspotential  utgår från 
kommunens ÖP och finns främst 
i förtätningsbara lägen

Säkra samverkan internt och 
externt. Inspel till Region och 
Västtrafik för möjligheter till 
finansiering av ev. ny trafik

Bristanalyser för 
kollektivtrafikens utveckling ska 
ses över vid revidering av  
kommunens ÖP 

Kollektivtrafikens förutsättningar 
för planen/projektet, närmsta 

hållplats, turtäthet etc.

Ange lämplig 
planutformning/struktur för att 

gynna kollektivtrafikens 
attraktivitet.

Detaljutformning för tillgänglighet 
och trygghet vid hållplats och 

stråk mellan målpunkt och 
hållplats.

Säkra samverkan internt och 
externt. Inspel till Region och 
Västtrafik för möjligheter till 
finansiering av ev. ny trafik
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11. Indikator 

Att årligen följa upp och redovisa totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälv ger förvaltningen en 

indikation på om kollektivtrafikens utveckling medför en ökning eller minskning av antalet resenärer. 

Med dagens underlag från Västtrafik (statistik på linjenivå) blir resultatet av antalet resenärer, som reser i 

Kungälv missvisande då de linjer med flest resenärer går över kommungränsen och statistik som redovisas 

kommunvis saknas. 

För att kunna rapportera ett rättvist underlag krävs att Västtrafik redovisar linjerna kommunvis alternativt att 

kommunen själva gör resvaneundersökning.  

Svårigheter med resvaneundersökningar är att de är kostsamma, både i tid och pengar. Förvaltningen saknar 

idag medel för detta ändamål.    
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12. Fortsatt arbete 
 

Under de närmaste åren riktas särskilt fokus på att arbeta med 

• Intern förankring av planen och kollektivtrafikens betydelse i samhällsplaneringen. 

• Synkade samverkansprocesser mellan kommunen och Västtrafik.  

• Gemensamt med Västra Götalandsregionen och Västtrafik hitta 

en lösning vid zongränsen mot Göteborg 

• Spela in objekt till regional och nationell plan*  

*I nationell plan ingår drift och underhåll av alla statliga vägar och järnvägar 

samt åtgärder i infrastruktur. E6 är det statliga vägnät som främst berör 

Kungälvs kommun. Exempel på åtgärder för kollektivtrafiken kan vara:  

*Kollektivtrafikkörfält genom omdisponering av befintligt vägutrymme eller 

breddning av befintlig väg 

*Anpassning för kapacitetsstark kollektivtrafik, till exempel för Bus Rapid 

Transit (BRT) 

*Åtgärder i korsningar och signaler för att prioritera kollektivtrafik 

*Pendelparkeringar för bil och cykel  

*Attraktiva, säkra och funktionella stationer och hållplatser 

*Nya och ombyggda plattformar och plattformsförbindelser 

 

 

*För regional plan ingår 

samfinansiering av väg och 

järnväg i nationell plan, 

kollektivtrafikutveckling, 

regionala vägåtgärder, cykel, 

bidrag till kommuner för miljö- 

och trafiksäkerhet samt en övrig 

pott.  

 

 

 

 

 

 

Fördelning i regional plan 
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13. Uppföljning 

Planen kommer följas upp årsvis och revideras i samband med Trafikplanen. Tillhörande 

verksamhetsberättelse kommer årligen att redovisas till kommunens uppföljningsverktyg Stratsys. 

 

 

se bilaga Genomförandeplan/Åtgärdslista 2019-2022 
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Genomförandeplan 2019-2022 

År Brist/Behov Åtgärd Budget 

2019 Hållplats Solgärde vct saknas 

i ena riktningen 

Byggnation av ståyta 200 tkr 

2019 Inventeringslista av 

hållplatslägen ej uppdaterad 

Upprätta en lista som påvisar 

tillgänglighetsgrad samt 

avstånd till/från 

 

2019 Säker anslutande GC-bana 

saknas vid Ringplan 

Byggnation av GC-stråk 300 tkr 

2019  Uvärdering/Justering Ny 

trafik Kungälv TP2019 

 

2019 Osynkade årshjul Upprätta synkade årshjul och 

arbetsprosesser 

 

2019-2021 FÖP Ytterby Utredning pågår  

2019-2021 Kapacitet Södra 

Bohusbanan 

Samverkansarbete  

2019-2021 Framkomlighet Utredningsarbete  

2019-2021 Delregional målbild för 

Kungälv saknas 

Framtagande  

2020 Kongahällagatan/Vita 

fläcken saknar hållplatslägen 

Utred behovet. Ev. 

buggnation av 

tillgänglighetsanpassade 

hållplatslägen (2st.) 

1 mkr 

2020 Ringplans utformning  Utredning pågår 1,5 mkr 

2021 Förbättra resmöjligheter på 

landsbygden 

Samverkansarbete  

 


