














Svar på tjänsteskrivelse från Fyrbodals 
kommunalförbund  
 
Kollektivtrafiknämnden fastställde i oktober 2018 Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland vilken också är en del av regionens 
trafikförsörjningsprogram. 
Efter den dialog som förts mellan kollektivtrafiknämnden och Fyrbodals 
kommunalförbund belystes tre olika alternativ till den inriktning som Västtrafik 
angivit inför den aktuella upphandlingen. Två av dessa bedöms inte lämpliga av 
juridiska skäl. Det kvarvarande alternativet var att behålla gasdrift i delar av 
stadstrafiken så att antalet kilometer med biogas inte förändras.  
I miljö- och klimatstrategin ges både eldrift och biogasdrift hög prioritet och 
ambitionen är tydlig att bibehålla eller öka användningen av biogas för regionen 
som helhet. Enligt strategin ges eldrift högst prioritet i stads- och tätortstrafik och 
bedöms vara avgörande för att nå de samlade målen i miljö- och klimatstrategin. 
Det bedöms också vara positivt för resenärsupplevelsen. 
 
Kollektivtrafiknämnden detaljstyr inte miljö- eller drivmedelskrav i en enskild 
upphandling. Västtrafik har kollektivtrafiknämndens uppdrag att med hög 
kostnadseffektivitet genomföra fastställda strategier och upphandla trafik för att 
uppnå angivna mål. Upphandlingar är långa processer som utgår från en strategi som alltmer 
förfinas under processens gång. Många analyser kan inte offentliggöras förrän 1 år innan 
trafikstart. Men, så länge det är förenligt med vår strategi och fattade beslut är det möjligt att 
det i ett senare upphandlingsskede kan finnas öppningar för mer biogas. 
 
Den efterfrågade utredningen har redan initierats av Västtrafik i förberedelserna 
för upphandling 2023. Västtrafik välkomnar kommunalförbundet att vara med och bidra med 
kompetens i denna. Vi förstår oron inför kommande upphandlingar och framtiden för biogas. 
Därför beslutar nämnden idag om ett uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring, för ett avstamp 
i hur Fyrbodals kommunalförbund, Västtrafik och Västra Götalandsregionen kan arbeta tillsammans 
för biogasens utveckling. 
 
Västra Götalandsregionen har helhjärtat satsat på biogas i över tjugo år. Kraftsamling Biogas och 
Biogas Väst håller samman det strategiska arbetet mellan kommuner, energibolag, jordbruksföretag, 
fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Här sker ett påverkansarbete för att skapa bättre 
spelregler för biogas. Det genomförs projekt och program för biogasutveckling i hela värdekedjan.  
Västra Götalandsregionen har för avsikt att hjälpa till även fortsättningsvis för att öka biogasens 
konkurrenskraft.   

 Vi konstaterar också att det efterfrågas biogas från andra branscher som t ex rederier och industrier.  
Det är en fördel att biogasanvändningen kan få en bredare marknad. Västra Götalandsregionen kan 
hålla samman projekt och i övrigt underlätta för en sådan utveckling. Vi vill ta fram en 
avsiktsförklaring tillsammans med Fyrbodal för att komma fram till hur vi på bästa sätt tillsammans 
främjar biogasens utveckling och Kollektivtrafiknämnden beslutar idag påbörja det arbetet. 

Ulrika Frick (MP), ordförande Kollektivtrafiknämnden 

Kristina Jonäng (C), ordförande Regionutvecklingsnämnden 

Magnus Berntsson (KD), ordförande Miljönämnden  



  

 

 

Protokoll från kollektivtrafiknämnden, 2020-04-16 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

16 (24) 

§ 25 

Svar på skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund 

angående val av bränsle 

Diarienummer KTN 2019-00202 

Beslut 

1. Kollektivtrafik- och infrastrukturchefen får uppdraget att ta fram en 

avsiktsförklaring, för undertecknande av Fyrbodals kommunalförbund och 

Västra Götalandsregionen, om att biogasen ska fortsätta att utvecklas i 

Fyrbodal 

2. Nämnden noterar informationen om ny skrivelse - undertecknad av 

ordförandena för kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och 

regionutvecklingsnämnden - som skickas till Fyrbodals kommunalförbund. 

3. Nämnden godkänner utskickad tjänsteskrivelse, KTN 2019-00202, som 

kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med upphandlingen i 

Fyrbodalsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med en skrivelse till kollektivtrafik-

nämnden med begäran att nämnden ger Västtrafik i uppdrag att vid 

upphandlingen av Tvåstads- och Göta älvdalstrafiken inte minska antalet 

fordonskilometer som drivs av biogas. Vidare framförs önskemål om att en 

utredning om depå- och biogasinfrastrukturfrågor genomförs. 

Kollektivtrafiknämnden föreslås besvara skrivelsen med besked om att nämnden 

inte detaljstyr miljö- eller drivmedelskrav i en enskild upphandling, och att 

antagen miljö-och klimatstrategi är utgångspunkt för Västtrafiks arbete.  Den 

efterfrågade utredningen har redan initierats av Västtrafik som också välkomnar 

kommunalförbundet att vara med och bidra med kompetens i denna. 

Fyrbodals kommunalförbund inbjöd i november 2019 till möte med politiker och 

tjänstemän från Vänersborgs och Trollhättans kommuner samt Västra 

Götalandsregionen. Efter mötet tog kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen 

fram en beskrivning av olika alternativ och en kvalitativ beskrivning av 

konsekvenser. Västtrafik rekommenderar att inte ändra nuvarande inriktning 

eftersom elektrifiering av stads- och tätortstrafik är avgörande för att målen i 

kollektivtrafiknämndens miljö-och klimatstrategi ska nås. 

tel:2019-00202
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-29 

 Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden daterat 2020-02-12 § 11 

Skickas till 

 Fyrbodals kommunalförbund för kännedom kansli@fyrbodal.se  

 Västtrafik för kännedom vasttrafik@vasttrafik.se  
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