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Följebrev

Hållbara resor i Västra Götaland,
trafikförsörjningsprogram 2021–2025
Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland,
har tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025.
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för
kollektivtrafikens utveckling. I Västra Götaland revideras trafikförsörjningsprogrammet en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig över åren
2017–2020.
Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har pågått under år 2019 och
2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för kollektivtrafik
och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika
grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt
förfogande.
Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel
och ställningstaganden under processens gång. Inriktningen för framtagandet av
programmet har varit en mindre revidering av gällande program med fokus på
prioritering inom befintliga långsiktiga mål och strategier samt att se över målstruktur och kalibrera målnivåer.
Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, omkringliggande
läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter och organisationer, näringsliv
och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk gett inspel till programmets mål och inriktning.
Remissversionen kommer inom kort även att finnas på:
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/revidering-av-trafikforsorjningsprogram/

2

Vi tar tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är vi speciellt
intresserade av era tankar kring följande:
Målstrukturen i programmet har omarbetats med en förhoppning att göra den
tydligare med ett övergripande mål om ökad andel hållbara resor i Västra Götaland
och tre målområden för kollektivtrafiken.
-

Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara
resor?

Kapitlet om den strategiska inriktningen och genomförande behandlar både
grunderna för trafikering och beskriver hur målen ska nås. Genomförandet innefattar
befintliga målbilder och strategier för kollektivtrafiken i Västra Götaland, samt fyra
utpekade områden för arbetet med att nå målen i programmet. Dessa fyra områden
har prioriterats under de samråd som genomförts under framtagandet av programmet.
För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs
samverkan över våra organisatoriska gränser.
-

Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för
utbud av kollektivtrafik tydliga?

-

Är det något område som saknas under genomförande?

-

På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad
andel hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande
målet?

Vår förhoppning är att trafikförsörjningsprogrammet ska vara användbart och ett stöd
i ert arbete för frågor som rör kollektivtrafiken.
-

På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er
verksamhet?

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2020. Svaret skickas till
kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – Remissvar TFP,
KTN 2019-00023”.
Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se.

Med vänliga hälsningar
Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef
Västra Götalandsregionen

3

Sändlista remiss
Kommunerna inom Västra Götaland
via
Delregionala kollektivtrafikråd
- Boråsregionen
- Göteborgsregionen
- Fyrbodal
- Skaraborg
Kollektivtrafikmyndigheter i
angränsande län
Region Halland
Region Jönköping
Region Värmland
Region Örebro
Viken fylkeskommune (tidigare Östfold
Fylke)
Myndigheter och statliga bolag
Länsstyrelsen Västra Götaland
Trafikverket Region Väst
Swedavia Göteborg-Landvetter Airport
Trafikföretag via
branschorganisationer
Sveriges Bussföretag
Västra Sveriges Bussbranschförening
Branschföreningen Tågoperatörerna
Taxiförbundet
Skärgårdsredarna
Företrädare för näringslivet
Västsvenska handelskammaren

Företrädare för
resenärer/resenärsgrupper
Resenärsforum
Västra Götalandsregionens samråd:
- Funktionshinder
- Mänskliga rättigheter
- Nationella minoriteter
- Hbtq
- Barnrätt
Organisationer
Naturskyddsföreningen
Cykelfrämjandet
Svenska cykelstäder
Svensk kollektivtrafik
Svinesundskommittén
Hela Sverige ska leva
- Fyrbodal
- Göteborgsregionen
- Sjuhärad
- Skaraborg
Inom Västra Götalandsregionen
Västtrafik
Västfastigheter
Turistrådet Västsverige
Kulturnämnden
Miljönämnden
Regionala utvecklingsnämnden

