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Information om Västtrafiks Trafikplan 2022 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ska därmed ansvara 
för kollektivtrafikens utveckling i Göteborg. Västtrafik planerar och upphandlar 
kollektivtrafiken, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 

Trafiknämnden företräder Göteborgs Stad och ansvarar för kommunens intressen 
beträffande kollektivtrafikfrågor. Trafiknämnden ansvarar även för att sköta kommunens 
kontakter med kollektivtrafikmyndigheten. 

Kollektivtrafikens utveckling är en gemensam angelägenhet och det krävs samverkan 
mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Göteborgs Stad för att åstadkomma bra 
lösningar. 

Trafikplan 2022 
Varje år gör Västtrafik en större översyn av trafikutbudet. Trafikplan 2022 är en 
sammanställning av de förändringar som Västtrafik planerar att genomföra under det 
kommande året, med start vid tidtabellsskiftet den 12 december 2021. Översynen hanteras 
i en sammanhållen process genom en nära dialog med Västtrafiks partners, kommunerna 
och andra intressenter, där trafikutbudet utformas utifrån kundernas behov och Västtrafiks 
mål. Resultatet av arbetet blir konkreta förändringar i erbjudandet till Västtrafiks kunder.  

Fjolåret var på många sätt speciellt och Trafikplan 2021 kantades av det faktum att vår 
omvärld inte såg ut som den brukade göra. Under ett normalår före pandemin räknade 
Västtrafik med ett ökat resande, men i tider som dessa har de under det gångna året 
behövt arbeta på ett nytt sätt, där kostnadskrävande satsningar har fått stå tillbaka och ett 
större fokus har hamnat på att säkra upp Västtrafiks ekonomi. 

Utgångspunkten för arbetet med Trafikplan 2022 har varit att anpassa verksamheten till 
resbehoven och en ansträngd ekonomi. Utifrån dessa förutsättningar har konkreta 
trafikförändringsförslag tagits fram i nära samarbete med Västtrafiks partners och 
kommunerna. Trafikförändringsförslagen utgår från fakta och analys har skett utifrån det 
faktiska resandet före pandemin. 

Utgångspunkten i trafikförändringsförslagen har varit att hitta besparingsmöjligheter där 
kundpåverkan är så låg som möjligt, exempelvis där det finns överkapacitet i systemet 
eller där resandet är lågt. Detta innebär att trafikförändringsförslagen huvudsakligen utgår 
enligt nedanstående kategorier: 

• Utglesning av turtäthet då färre reser (exempelvis genom utglesning av turutbud i 
takttidtabell eller genom borttagning av enskilda turer). 

• Indragning eller utglesning av trafik med hänvisning till parallellgående trafik. 
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Trafikförändringar i Göteborg 
Följande är ett utdrag från Västtrafiks trafikplan 2022 avseende trafikförändringar i 
Göteborg. Trafikplan 2022 återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

Ändrad linjesträckning söndag till fredag på linje 10 (Guldheden-Centrum-
Biskopsgården) 
Bakgrund. Under dagtid och kvällar på vardagar och söndagar är resandet lägre på linje 
10 vilket möjliggör en anpassning av linjesträckningen. Alternativa resmöjligheter finns 
på sträckan under tider som linjesträckningen justeras. 

Syfte. Anpassa trafiken efter efterfrågan och utnyttja våra resurser på bästa sätt. 

Trafikförändring. Linjesträckningen justeras på linje 10 enligt följande: 

Måndag till fredag klockan 09-14 kortas linjen av till Eketrägatan (tidigare 
Väderilsgatan). 

Söndag till torsdag klockan 18:30-20 kortas linjen av till Wieselgrensplatsen (tidigare 
Väderilsgatan). 

Söndag till torsdag klockan 20-21:40 kortas linjen av till Centralstationen (tidigare 
Eketrägatan). 

Minskad turtäthet under helg på linje 2 (Högsbotorp-Centrum-Mölndal) 
Bakgrund. Under morgon och förmiddag på helger är resandet lägre på linje 2 vilket 
möjliggör en reducering av turtätheten. 

Syfte. Anpassa trafiken efter efterfrågan och utnyttja våra resurser på bästa sätt. 

Trafikförändring. Turtätheten reduceras på linje 2 under morgon och förmiddag på helger 
enligt följande: 

Klockan 06:30-09: från 20/30- till 30-minuterstrafik 

Klockan 09-11: från 15- till 20-minuterstrafik 

Klockan 11-12: från 10- till 15-minuterstrafik 

Efter klockan 12 gäller nuvarande turtäthet (10-minuterstrafik). 

Minskad turtäthet under helg på linje 9 (Kungssten-Centrum-Angered) 
Bakgrund. Under morgon och förmiddag på helger är resandet lägre på linje 9 vilket 
möjliggör en reducering av turtätheten. 

Syfte. Anpassa trafiken efter efterfrågan och utnyttja våra resurser på bästa sätt. 

Trafikförändring. Turtätheten reduceras på linje 9 under morgon och förmiddag på helger 
enligt följande: 

Klockan 06:30-09: från 20/30- till 30-minuterstrafik 

Klockan 09-11: från 15- till 20-minuterstrafik 

Efter klockan 11 gäller nuvarande turtäthet (10-minuterstrafik). 
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Minskad turtäthet måndag till fredag samt lördag på linje 42 (Skogome-Hjalmar 
Brantingsplatsen) 
Bakgrund. Linje 42 som tillkom vid tidtabellsskiftet i juni 2021 är dimensionerad utifrån 
ett högre resande baserat på dess tidigare linjesträckning genom centrala Göteborg. Detta 
möjliggör en reducering av turtätheten under kvällar på vardagar samt under dagtid på 
lördagar. 

Syfte. Anpassa trafiken efter efterfrågan och utnyttja våra resurser på bästa sätt. 

Trafikförändring. Måndag till fredag tidigareläggs övergången från 10- till 15-
minuterstrafik från ca klockan 19:00 till 19:30. Därtill tidigareläggs övergången från 15- 
till 20-minuterstrafik från ca klockan 22:30 till 21:30. På lördagar reduceras turtätheten 
från 10- till 15-minuterstrafik mellan ca klockan 11-15 vilket innebär samma turtäthet 
som söndagar. 

Minskad turtäthet måndag till fredag samt helg på linje 31 (Eketrägatan-
Bjurslätt-Hjalmar Brantingsplatsen) 
Bakgrund. Linje 31 trafikerar med 15-minuterstrafik under stora delar av dygnet på 
vardagar samt under helger och sommarveckor. Utifrån resbehovet är det möjligt att 
reducera turtätheten. 

Syfte. Anpassa trafiken efter efterfrågan och utnyttja våra resurser på bästa sätt. 

Trafikförändring. Måndag till fredag reduceras turtätheten under dagtid (klockan 9-14) 
och kvällar (klockan 18-20) från 15- till 20-minuterstrafik. Under sommaren (måndag till 
fredag) reduceras turtätheten från 15- till 20-minuterstrafik fram till ca klockan 20:00 
samt på helger från 15- till 20-minuterstrafik under dagtid och eftermiddag (klockan 10-
18). 

 

Bilaga 1. Trafikplan 2022 
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