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BAKGRUND 
Västtrafik erbjuder idag kommunerna i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att 
göra tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Västtrafik utreder på uppdrag 
av kollektivtrafiknämnden olika utformningar av seniorerbjudandet. Utredningsarbetet 
påbörjades våren 2021 och bedrivs i projektform, där utredning och implementering av 
nytt erbjudande ingår. Projektet väntas pågå till 2023. 

Den 24 september 2021 antog kollektivtrafiknämnden Västtrafiks förslag att avgränsa 
utredningen till totalt sju alternativ*, inom inriktningarna kommunalt tillköp, regional 
seniorbiljett och seniorrabatt:   

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 
d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 
f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 
g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
*Se bilaga 2 Statusrapport projekt nytt seniorerbjudande september 2021. 
 

ÄRENDEGENOMGÅNG 
Västtrafiks fortsatta utredning har visat att det utifrån trafikkapacitet i vissa områden 
samt med hänsyn till ekonomisk påverkan inte är ett alternativ att införa ett regionalt 
seniorerbjudande med giltighet dygnet runt. Över tid ser Västtrafik att kollektivtrafik-
resandet kommer att öka. Marginalkostnaden för att utöka trafiken i rusningstrafik är 
mycket högre än i lågtrafik. En utökning i rusningstrafik kräver i vissa områden större 
fordon och/eller mer infrastruktur. Även begräsningar i trafikutrymme och förartillgång 
påverkar möjligheterna att sätta in fler fordon under rusningstrafik. Västtrafik behöver 
därför fortsätta att aktivt arbeta för att sprida resandet över dygnet och seniorernas 
resande är möjligt att påverka, till skillnad från exempelvis skolresandet. Slutsatsen är 
att alternativ d) regionalt erbjudande med giltighet dygnet runt inte kan bli aktuellt. 
Kommunala tillköp med giltighet dygnet runt behöver på samma sätt som idag bedömas 
i varje enskilt fall.  
Samtidigt har flera kommuner framfört att de inte är intresserade av en skatteväxling 
och att ett erbjudande giltigt endast i lågtrafik inte är aktuellt. Eftersom en skatteväxling 
måste godkännas av samtliga kommuner och regionen bedöms inget av alternativen 
med en regional seniorbiljett vara genomförbart. Alternativ d, e och g bör därför 
avskrivas från utredningen.  
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Mer information om höstens utredningsarbete finns i projektets statusrapport från 
januari 2022 (bilaga 1 Statusrapport projekt nytt seniorerbjudande januari 2022).  
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Västtrafik föreslår att följande alternativ avskrivs från utredningen: 
     d)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
     e)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 
     g)   Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 
 
 
 
 
 
// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 - Statusrapport projekt nytt seniorerbjudande januari 2022 
Bilaga 2 - Statusrapport projekt nytt seniorerbjudande september 2021 



Statusrapport 
Projektet ”Utreda och implementera 

nytt seniorerbjudande”  

Januari 2022 

Bilaga 1 - Statusrapport projekt nytt seniorerbjudande januari 2022 
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1 Sammanfattning 
 

I projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande” ingår att utreda olika utformningar 

av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning kollektivtrafiknämnden 

beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Den 24 september 2021 

antog kollektivtrafiknämnden Västtrafiks förslag att avgränsa utredningen till totalt sju 

alternativ*, inom inriktningarna kommunalt tillköp, regional seniorbiljett och seniorrabatt:   

 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 

 

Under hösten 2021 har Västtrafik arbetat vidare med utredningen, bland annat håller ett förslag 

till ny kalkylmodell för de kommunala tillköpsalternativen på att färdigställas. Som en del av 

utredningen och förankringen av den har Västtrafik haft och kommer fortsatt att ha 

referensgruppsmöten med kommunrepresentanter och partners, samt dialog i de delregionala 

kollektivtrafikråden (DKR).  

 

Den fortsatta utredningen har visat att det finns anledning att avskriva de tre alternativ som 

innehåller en regional seniorbiljett från utredningen (d, e och g). Västtrafiks analys av 

trafikkapacitet och ekonomisk påverkan har kommit fram till att ett regionalt erbjudande med 

giltighet dygnet runt inte kan bli aktuellt. Samtidigt har flera kommuner uttryckt att de inte är 

intresserade av en skatteväxling och att ett erbjudande giltigt endast i lågtrafik inte är aktuellt. 

Eftersom en skatteväxling måste godkännas av samtliga kommuner och regionen bedöms inget 

av alternativen med en regional seniorbiljett vara genomförbart. Västtrafiks förslag till 

kollektivtrafiknämndens möte 3 februari 2022 är därför att alternativ d, e och g avskrivs från 

utredningen.  
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2 Bakgrund 
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att göra 

tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Västtrafik utreder på uppdrag av 

kollektivtrafiknämnden olika utformningar av ett seniorerbjudande. Ett projekt för utredning 

och implementering av ett nytt seniorerbjudande startades våren 2021 och beräknas pågå till 

2023. Västtrafik föreslog i september 2021 att den fortsatta utredningen skulle avgränsas till 

nedanstående alternativ*. Avgränsningen antogs av kollektivtrafiknämnden den 24 september 

2021.   

 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 

 

3 Status i projektet 
3.1 Utvecklingsområden 
 
Västtrafik har identifierat fyra övergripande utvecklingsområden: digitala seniorbiljetter, 

kalkylmodell, kommunmedlemmar som målgrupp samt processer (se projektets statusrapport från 

september 2021). Under hösten har arbetet med de två förstnämnda fortsatt, övriga hanteras i 

projektets implementeringsfas.    

 

Digitala seniorbiljetter 

Västtrafik har genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för digitala seniorbiljetter 

och kommit fram till att ett införande skulle vara möjligt. Dagens lösning med seniorbiljett på 

Västtrafikkort behöver dock finnas kvar som ett alternativ för de seniorer som av olika 

anledningar inte kan ha en digital biljett. Vid en implementering av digitala seniorbiljetter krävs 

en mer detaljerad kartläggning av utvecklingsbehov samt nya processer. Ett införande påverkas 

bland annat av interna beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 

 

Förslag till ny kalkylmodell  

Nuvarande kalkylmodell för kommunala tillköp av seniorbiljetter är komplex, vilket gör att den 

lätt misstolkas. Av den anledningen har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag till en 

ny modell genomförts. Den största skillnaden mellan den nya modellen och dagens modell är 

att det inte längre finns ett pris per seniorkort och år, vilket gör det tydligare att kommunerna 

inte påverkas ekonomiskt av att vissa seniorkort inte används. I stället är modellen uppbyggd 

på hur många resor seniorerna i den aktuella kommunen i genomsnitt gör per år. Modellen 

håller nu på att färdigställas och kvalitetssäkras. Under arbetets gång har det framkommit att 

det behövs mer underlag för prisberäkningarna, bland annat gällande stämplingsbenägenhet. 

Västtrafik kommer därför att genomföra en undersökning om seniorernas resande i några 

kommuner där stämplingsbenägenheten behöver säkerställas.  
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3.2 Förankring 
 

Västtrafik har haft referensgruppsmöten med kommunrepresentanter och partners och även 

medverkat vid ett möte med Västra Götalandsregionens regionala pensionärsråd. Inför höstens 

delregionala kollektivtrafikråd (DKR) skickades dialogfrågor ut (bilaga 1) tillsammans med 

projektets statusrapport från september 2021. Västtrafik medverkade sedan vid samtliga fyra 

DKR för att inhämta synpunkter till utredningen*.  

 
*Göteborgsregionens DKR valde att behandla utredningen som ett informationsärende. Dialog sker istället i GR:s 

Styrgrupp för Miljö och Samhällsbyggnad 20 januari 2022.  

 

Delregionala kollektivtrafikråd   

Vid de delregionala kollektivtrafikråden (DKR) och i de skriftliga synpunkter som hittills 

inkommit till kollektivtrafiknämnden har flera kommuner framfört att de inte anser att en 

skatteväxling är aktuell. Flera kommuner har även uttryckt att de inte tycker att ett erbjudande 

giltigt endast i lågtrafik är intressant. Gällande åldersvillkor vid kommunala tillköp förespråkar 

vissa en enhetlighet, medan andra värdesätter valfrihet.  

 

Några kommuner har önskat att ett förslag skickas ut på remiss. Enligt Samverkansformer kring 

kollektivtrafiken i Västra Götaland skickas Trafikförsörjningsprogram, strategier och målbilder 

på remiss till respektive DKR, som lämnar ett sammanvägt yttrande. Eftersom utredningen av 

seniorerbjudandet varken är en strategi eller målbild och inte heller en typ av fråga som lämpar 

sig för ett sammanvägt yttrande från varje delregion har projektet i stället valt att ha dialog i 

DKR, där kommunerna har möjlighet att framföra synpunkter. Som komplement ges även 

möjlighet för både DKR och enskilda kommuner att inkomma med skriftliga synpunkter till 

och med 31 januari 2022.  

 

Flera kommuner har framfört att de har svårt att uttala sig angående de olika alternativen i 

utredningen innan de vet vad de kostar. För att tillmötesgå önskemålen om att få ge synpunkter 

på utredningens alternativ när det finns en prisbild har projektets tidplan förlängts. Under våren 

2022 kommer kommunerna bjudas in till ett informationsmöte om den nya kalkylmodellen och 

prisbild. Västtrafik medverkar under vårens DKR för ytterligare dialog. Kommunerna erbjuds 

även ytterligare möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till kollektivtrafiknämnden, 

senast 31 maj 2022. Inkomna synpunkter behandlas på motsvarande sätt som vid en remiss.   

 

Referensgrupp kommuner 

I projektets referensgrupp för kommuner ingår tjänstepersoner från nio kommuner, som är 

utsedda att representera samtliga kommuner i sin delregion. Under referensgruppsmötena har 

flera kommunrepresentanter framfört att det finns en problematik med ett seniorerbjudande 

endast giltigt i lågtrafik, på grund av det begränsade trafikutbudet under dessa tider i vissa 

kommuner. 

 

Vid avstämning med referensgruppen gällande de kommunala tillköpsalternativen har det 

framkommit att vissa kommuner föredrar endast ett åldersvillkor, alternativ a) 65 år, medan 

andra föredrar alternativ b) 65 år + 70 år. Endast enstaka kommuner har uttryckt önskemål om 

alternativ c) 65 + 75 år. Några kommuner vill kunna välja att ta ut en avgift, medan andra inte 

tycker att den möjligheten behöver finnas. Intresset för giltighet i mer än en zon är lågt. 
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Referensgrupp Västtrafiks partners  

Påverkan på Västtrafiks partners ingår i utvärderingskriterierna för det nya seniorerbjudandet. 

I Västtrafiks partnergrupp finns representanter från ett flertal partnerföretag, till exempel 

Kundservice, Västtrafikbutiker, biljettkontroll och trafikföretag. Deras perspektiv är främst hur 

utredningens alternativ påverkar kundmötet och arbetssituationen. Partnergruppen har framfört 

att de gärna ser ett mer enhetligt, enkelt och rättvist erbjudande. Utifrån de perspektiven 

föredras ett regionalt erbjudande, helst med giltigt dygnet runt. Några framförde även att en 

seniorrabatt kan innebära risk för konfliktsituationer, till exempel vid biljettförsäljning ombord 

och om man behöver fråga om seniorernas ålder. 

 

Regionalt pensionärsråd 

Västtrafik medverkade under hösten vid ett möte med Västra Götalandsregionens regionala 

pensionärsråd. Representanter från pensionärsorganisationerna framförde att seniorerbjudandet 

ska vara enkelt, att det är krångligt med olika alternativ och därför bör vara samma villkor i alla 

kommuner. Samtidigt lyftes att det med fler alternativ kan vara lättare för kommunerna att 

fortsätta med erbjudandet. Det alternativ som ansågs mest intressant var en seniorbiljett som 

gäller dygnet runt i hela regionen. Lågtrafik anses inte vara ett fungerande alternativ för dem 

som bor i områden där trafikutbudet är begränsat. Gällande åldersvillkor framfördes att 75 år 

är för högt och att det kan leda till att seniorer blir sittande hemma av ekonomiska skäl, vilket 

anses påverka hälsan negativt och vara något som både kommuner och regionen förlorar på. 
 

3.3 Utredning av olika alternativ 
  

Kommunala tillköp  

Beträffande alternativ a, b och c, olika varianter av kommunala tillköp, inväntar Västtrafik 

eventuella ytterligare skriftliga synpunkter efter höstens dialog i de delregionala 

kollektivtrafikråden (sista datum 31 januari 2022). Inför vårens dialog planeras ett utskick till 

kommunerna med ett förslag gällande kommunala tillköp, samt information om prisbilden. Det 

kommer inte att vara Västtrafiks slutliga förslag till nytt seniorerbjudande, utan ett förslag 

kommunerna kan lämna synpunkter på som en del i den fortsatta utredningen.    

 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

Det finns flera fördelar med en regional seniorbiljett. Det skapar en enkelhet, enhetlighet och 

en ökad upplevelse av rättvisa samt gynnar det hållbara resandet, i synnerhet om giltigheten 

sätts till dygnet runt. Västtrafiks utredning har dock visat att det utifrån trafikkapacitet i vissa 

områden samt med hänsyn till ekonomisk påverkan inte är ett alternativ att införa ett regionalt 

seniorerbjudande med giltighet dygnet runt. Över tid ser Västtrafik att kollektivtrafikresandet 

kommer att öka. Marginalkostnaden för att utöka trafiken i rusningstrafik är mycket högre än i 

lågtrafik. En utökning i rusningstrafik kräver i vissa områden större fordon och/eller mer 

infrastruktur. Även begräsningar i trafikutrymme och förartillgång påverkar möjligheterna att 

sätta in fler fordon under rusningstrafik. Västtrafik behöver därför fortsätta att aktivt arbeta för 

att sprida resandet över dygnet och seniorernas resande är möjligt att påverka, till skillnad från 

exempelvis skolresandet. Slutsatsen är att alternativ d) regionalt erbjudande med giltighet 

dygnet runt inte kan bli aktuellt. Kommunala tillköp med giltighet dygnet runt behöver på 

samma sätt som idag bedömas i varje enskilt fall.  

 

Under höstens delregionala kollektivtrafikråd har flera kommuner uttryckt att det inte är 

intressant med en skatteväxling. Flera kommuner har även framfört att ett regionalt erbjudande 

som endast är giltigt i lågtrafik inte skulle vara aktuellt för dem, då det inte bedöms finnas ett 



 

7 

 

tillräckligt trafikutbud. Att gå över till ett lågtrafikerbjudande skulle även innebära en 

försämring för de cirka 130 000 seniorer som idag har en seniorbiljett som gäller dygnet runt. 

Eftersom en skatteväxling förutsätter att alla kommuner och regionen säger ja till det är 

bedömningen att inte heller alternativ e) ett regionalt erbjudande med giltighet i lågtrafik eller 

g) seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik är genomförbara. 

 

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

Det alternativ med seniorrabatt som föreslås vara kvar i utredningen är f) seniorrabatt i 

kombination med kommunalt tillköp. En uppskattad kostnad för att införa en seniorrabatt väntas 

kunna presenteras för kollektivtrafiknämnden under våren. 

 

3.4 Reviderad tidplan 
 

För att tillmötesgå kommunernas önskemål om ytterligare dialog när det finns en prisbild för 

utredningens alternativ har projektets tidplan ändrats. Förslag till beslut i 

kollektivtrafiknämnden om nytt seniorerbjudande är senarelagt till hösten 2022 och 

kommunerna ges ytterligare en möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till 

kollektivtrafiknämnden, fram till den 31 maj 2022. 

 

I arbetet med den nya kalkylmodellen har det framkommit att det behövs mer underlag för 

prisberäkningarna, bland annat gällande stämplingsbenägenhet. Västtrafik kommer därför att 

genomföra en riktad undersökning gällande seniorernas resande i några kommuner. Det kan 

innebära att tidplanen påverkas ytterligare. 

 

4 Västtrafiks förslag till kollektivtrafiknämnden 
 

Baserat på vad som framkommit under den fortsatta utredningen av ett nytt seniorerbjudande 

är Västtrafiks förslag till kollektivtrafiknämndens möte 3 februari 2022 att tre alternativ* 

avskrivs från utredningen (för motivering se kapitel 3.3): 

 

     d)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

     e)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

     g)   Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 
 

Förslaget innebär att den fortsatta utredningen endast skulle innefatta följande alternativ*:  

 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

f)   Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

5 Fortsatt utredning 
 

Under våren 2022 fortsätter utredningen av de alternativ som kollektivtrafiknämnden beslutar 

ska kvarstå i projektet. Västtrafik kommer ytterligare förankra utredningen med interna och 

externa intressenter, bland annat genom referensgruppsmöten med kommuner och partners 

samt dialog på vårens delregionala kollektivtrafikråd. Att färdigställa och kvalitetssäkra den 

nya kalkylmodellen och tillhörande kostnadsberäkningar är en viktig del i det fortsatta arbetet.  

 

Västtrafiks förslag till nytt seniorerbjudande förväntas kunna presenteras för beslut i 

kollektivtrafiknämnden hösten 2022.  
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Bilaga 1: Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 

 

Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 
 
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att på uppdrag 
av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande, samt 
att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades våren 
2021 och beräknas pågå till 2023.  
 
En arbetsgrupp inom Västtrafik har analyserat ett flertal olika varianter av seniorerbjudande. 
Inriktningar och ställningstaganden har under arbetets gång lyfts med en referensgrupp 
bestående av tjänstepersoner som utsetts att representera kommunerna i de fyra 
delregionerna. Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett förslag till fortsatt 
inriktning för utredningen, som sammanställts i bifogad statusrapport. 
Kollektivtrafiknämnden antog förslaget om fortsatt inriktning för utredningen 24 september 
2021. 
 

Nu vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med regionens kommuner i de delregionala 
kollektivtrafikråden (DKR). Som underlag för dialogen bifogas utöver statusrapporten även 
nedan frågor, med syfte att belysa det kommunpolitiska perspektivet på förslagen kring 
inriktning för framtidens seniorerbjudande. Frågorna är inte en remiss utan underlag för 
muntliga diskussioner i DKR. 
 
Allmänt 
 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni förordar/inte 
förordar och i så fall på vilka grunder? 

 
Kommunalt tillköp 
 

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de kvarstående 
kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande åldersvillkor?  

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon?  
Utifrån vilka syften? 

• Finns det intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna?  
Av vilka anledningar? 

 
 
Regionalt erbjudande seniorbiljett 
 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt 
erbjudande? 

• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett? 

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt erbjudande 
genom skatteväxling? 

 



Statusrapport 
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1 Sammanfattning 
 

I projektet "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att utreda olika utformningar 

av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning Kollektivtrafiknämnden 

beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Västtrafik har utrett ett 

flertal olika varianter av seniorerbjudande och föreslår Kollektivtrafiknämnden att 

nedanstående inriktningar och alternativ kvarstår för fortsatt utredning samt dialog i de 

delregionala kollektivtrafikråden (DKR). 

 

Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  

 

Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Gällande 

zongiltighet respektive administrationsavgift för seniorerna föreslås två olika inriktningar för 

fortsatt utredning:  

• Zongiltighet endast i den zon kommunen tillhör, alternativt möjlighet att välja 

giltighet i flera zoner 

• Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna, alternativt att inte 

ha möjlighet att ta ut en administrationsavgift av seniorerna 

 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 

Alternativ d) och e) gäller kommunmedlemmar. Bägge alternativen förutsätter en 

skatteväxling. Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala 

tillköp.  

 

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i 

kombination med ett alternativ med seniorbiljett: 

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 

Seniorrabatten omfattar alla seniorer, inte bara kommunmedlemmar utan även till exempel 

turister och besökare.   

 

 

För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital 

seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna 

beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 
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2 Bakgrund 
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att göra 

tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Utformningen av dagens erbjudande utgår 

från beslutade principer för tillköp av färdbevis (beslutade av Kollektivtrafiknämnden 2014-

11-06). Enligt beslut av Kollektivtrafiknämnden (2020-09-25 §45 Uppdrag för Västtrafik AB 

2021) har Västtrafik fått i uppdrag att utreda olika utformningar av ett seniorerbjudande.  

3 Syften med seniorerbjudandet 
I dialog med kommunerna har det lyfts fram flera olika syften med seniorerbjudandet: 

● Förbättrad folkhälsa 

● Skapa vana att resa kollektivt, senarelägga färdtjänstdebut 

● Utnyttja befintlig kapacitet i kollektivtrafiken  

● Bibehållen turtäthet  

● Sprida resandet till lågtrafik i vissa områden  

● Social hållbarhet (möjlighet till ett självständigt liv) 

● Jämlikhet 

● Näringslivspolitisk inriktning (bo kvar i området) 

Att uppfylla seniorerbjudandets syften är ett av flera utvärderingskriterier i utredningen. 

4 Utvärderingskriterier  
Västtrafik har tagit fram utvärderingskriterier för utredningen av nytt seniorerbjudande:  

● Uppnås syften med seniorerbjudandet? 

● Genomförbarhet  

● Förändringens omfattning  

● Konsekvenser för kommuner 

● Konsekvenser för seniorer  
● Konsekvenser för Västtrafiks partners  

● Konsekvenser för Västtrafik och underleverantörer 

● Kostnads-/intäktspåverkan internt 

● Ekonomisk påverkan externt 

Kriterierna används för att utvärdera och jämföra de olika alternativ som utreds. 

5 Tidplan 
 

Utredningen påbörjades under våren 2021. Under hösten genomförs bland annat 

referensgruppsmöten samt dialog i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR). Utredningen 

förväntas kunna presenteras för beslut i kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022. Därefter 

går projektet in i en utvecklings- och implementeringsfas. Projektets målsättning är att det nya 

erbjudandet ska vara implementerat senast Q2 2023, då Västtrafik under hösten 2023 och 

kommande år behöver byta ut en större mängd seniorbiljetter på grund av deras sista 
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giltighetsdatum. Vid ett eventuellt beslut om att seniorbiljetterna inte längre ska finnas kvar vill 

Västtrafik undvika att byta ut biljetterna, dvs. avsluta nuvarande seniorerbjudande före hösten 

2023, då det behövs resurskrävande utveckling och processer för att kunna hantera utbytena.  

 

Detaljerad tidplan för implementering tas fram efter Kollektivtrafiknämndens beslut om 

utformning av nytt seniorerbjudande. Implementeringen påverkas av val av lösning, interna 

beroenden och prioriteringar mot övriga verksamheten. 

 

6 Identifierade utvecklingsområden 
 

Projektet har identifierat flera övergripande utvecklingsområden för de varianter av 

seniorerbjudanden som innefattar seniorbiljetter: 

 

• Digitala seniorbiljetter  

• Kalkylmodell  

• Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar  

• Processer  

 

Digitala seniorbiljetter 

Att kunna få seniorbiljett i appen Västtrafik To Go är ett återkommande önskemål från 

seniorerna och skulle innebära en förbättring ur både miljö- och kostnadssynpunkt. Det skulle 

vara en stor fördel att kunna erbjuda digitala biljetter i samband med att seniorbiljetter behöver 

bytas ut hösten 2023. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna beroenden på 

Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten.  

Eftersom inte alla seniorer har möjlighet att ha en digital biljett så kommer biljett på kort behöva 

finnas kvar som ett valbart alternativ.  

 

Kalkylmodell  

Nuvarande kalkylmodell för kommunala tillköp av seniorbiljetter är komplex och svår att 

förstå, vilket gör att den lätt misstolkas. Projektet kommer därför att ta fram en ny kalkylmodell 

som är tydligare och lättare att förstå. 

 

Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar 

Utredningen har visat att seniorerbjudandet utifrån kommunallagens likställighetsprincip 

sannolikt behöver vara tillgängligt för alla kommunmedlemmar*, inte bara kommunernas 

folkbokförda invånare (det här gäller dock inte för pågående tillköp där besluten har vunnit 

lagakraft). Processen för erbjudande och beställning behöver däremot inte vara utformad på 

samma sätt för folkbokförda kommunmedlemmar som för andra kommunmedlemmar. Hur 

beställningar till kommunmedlemmar som inte är folkbokförda ska gå till behöver utredas 

vidare. Hanteringen kommer att kräva systemutveckling och nya processer och kan komma att 

innebära ökad administration för kommunerna. 

 
*Medlemskap i en kommun uppkommer genom något av följande: 

• Folkbokföring 

• Innehav av fast egendom. Såväl fysiska som juridiska personer kan vara kommunmedlemmar p.g.a. 

ägande av en fastighet i den aktuella kommunen 

• Skyldighet att betala kommunalskatt 

Även personer utan svenskt personnummer kan vara kommunmedlemmar och det är möjligt att vara medlem i 

flera kommuner samtidigt. 
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Processer  

En ny utformning av seniorerbjudandet kan innebära behov av systemutveckling och revidering 

av processerna kopplade till seniorerbjudandet, till exempel erbjudande och beställning. 

Processer och utvecklingsbehov kommer ses över i samband med implementeringsfasen, det 

vill säga när det finns ett beslut gällande villkoren för det nya erbjudandet. 

 

7 Olika inriktningar för seniorerbjudandet 
 

Under utredningen har ett flertal olika utformningar utvärderats och tre huvudinriktningar har 

identifierats: 

 

• Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

• Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

• Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

 

För samtliga inriktningar gäller att åldersvillkoret 65 år bör ses över vid en eventuell framtida 

höjning av pensionsåldern.  

 

I följande kapitel sammanfattas Västtrafiks utvärderingsarbete och rekommendationer för den 

fortsatta utredningen. 

 

7.1 Kommunalt tillköp: seniorbiljett 
 

7.1.1 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen  

 

Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår tre förslag i utredningen inför höstens 

dialoger i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR): 

 

a) Kommunalt tillköp: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år (som idag) 

 

Ett enhetligt lägre åldersvillkor (a) är det bästa alternativet utifrån syftet att etablera en vana att 

resa kollektivt och senarelägga färdtjänstdebuten. Samtidigt kan det i vissa kommuner finnas 

önskemål om att kunna välja ett högre åldersvillkor, därför föreslås även alternativ b och c att 

kvarstå för dialog med kommunerna i DKR. 
 

Seniorbiljetterna har kvar samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Även 

Kungsbacka kommun erbjuds möjligheten att göra ett kommunalt tillköp av det 

seniorerbjudande som införs. 
 
 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  
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Zongiltighet 

Det har kommit önskemål från några kommuner om att Västtrafik ska utreda möjligheten för 

tillköp av giltighet i mer än en zon.  Därför föreslås två olika inriktningar gällande zongiltighet 

i den fortsatta utredningen:  

1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör  

2. Möjlighet att välja att göra tillköp för flera zoner 

 

Administrationsavgift  

Några kommuner har uttryckt en önskan om att kunna ta ut en avgift av seniorerna, se 7.1.2. 

Önskemålet är ofta kopplat till dagens otydliga kalkylmodell, som leder till missuppfattningen 

att kommunerna påverkas ekonomiskt av seniorbiljetter som inte används. En avgift innebär en 

tröskel för seniorerna och leder till att färre seniorer beställer en seniorbiljett. Avgiften riskerar 

därför att motverka flera av seniorerbjudandets syften, som att etablera en vana att resa 

kollektivt och därmed senarelägga färdtjänstdebuten samt förbättra folkhälsan. Västtrafik vill 

dock fortsätta dialogen med kommunerna gällande önskemål om administrationsavgift (någon 

annan avgift är inte aktuell, se 7.1.2). Därför kvarstår två alternativ i utredningen: 

1. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift 

2. Möjlighet att välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift  

 

7.1.2 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen 

 

Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av kommunala tillköp. Här presenteras de 

alternativ som föreslås avskrivas från det fortsatta utredningsarbetet. 

 

Fler än två olika åldersvillkor  

Den utredning kring tillköp som gjordes 2014 tydliggjorde behovet av att tillköpen måste utgå 

från enkelhet och enhetlighet. För många valmöjligheter vid tillköp skapar komplexitet, 

administration och påverkar Västtrafiks partners, system och processer. Det blir svårare för 

både seniorerna och kundnära personal att veta vad som gäller.  

Ett av kommunernas syften med seniorbiljett är att senarelägga färdtjänstdebuten, genom att 

skapa incitament för målgruppen att resa med allmän kollektivtrafik. Det syftet uppnås bäst av 

endast ett åldersvillkor, 65 år, genom att vanan att resa kollektivt då etableras i god tid. Dagens 

upplägg med två olika åldersvillkor möjliggör dock för fler kommuner att kunna erbjuda 

seniorbiljett, då ett högre åldersvillkor minskar den kostnad som tillköpet medför. För att möta 

kommuners olika ekonomiska möjligheter kan två åldersvillkor vara motiverat. Fler än så 

frångår inriktningen om enkelhet och enhetlighet och avskrivs därför från vidare utredning. 

Andra linjegiltigheter än idag 

Seniorbiljetterna föreslås fortsätta gälla i samma trafik som idag. Utöver Västtrafiks linjelagda 

trafik ingår Öresundståg, Närtrafik, Närbuss och Flexlinjer. Flextrafik ingår inte och kan inte 

väljas till. Seniorbiljetterna gäller inte på Kosterbåtarna eller på samarbetspartners tåg utöver 

Öresundståg (t.ex. SJ). I samband med införandet av den nya zonindelningen 2020 utreddes 

seniorbiljetternas giltighet på samarbetspartners tåg och det konstaterades att det skulle bli för 

kostsamt för kommunerna att inkludera dem. Att inkludera Kosterbåtarna skulle med anledning 

av deras särskilda prissättning också innebära ett större intäktsbortfall och därmed ökade 

kostnader för kommunerna. Västtrafik kommer inte att utreda möjligheten att inkludera 

ytterligare trafik i kommunala tillköp inom ramen för den här utredningen, då det skulle ha  
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stor påverkan på kommunernas totalkostnad för seniorerbjudandet. 

 

Möjlighet att ta ut valfri högre avgift av senioren 

I dagens tillköp kan kommuner välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift av senioren (det 

är inte en årlig avgift utan en engångsavgift per kort, som är giltigt i 11 år). I nuvarande tillköp 

är det endast en kommun som har valt att utnyttja den möjligheten. Avgiften skapar, som vi 

konstaterat i föregående kapitel, en tröskel för seniorerna och riskerar att motverka flera av 

syftena med seniorerbjudandet. Den innebär även ett mer komplext sortiment, påverkan på 

kundnära personal, administration, system och processer samt att kommunen behöver ha en 

resurs som sköter faktureringen.  

 

Några kommuner har framfört önskemål om att kunna ta ut en högre avgift och/eller fakturera 

en avgift med tätare intervall, så att seniorerna medfinansierar seniorbiljetten. Som vi redan 

konstaterat ovan så leder fler alternativ till negativ påverkan på många områden och det är inte 

heller förenligt med sortimentsprincipen att ”biljettsortimentet ska vara enkelt och tydligt kunna 

beskrivas för Västtrafiks kunder och samarbetspartners”. Ett seniorerbjudande där senioren 

medfinansierar resandet skapar snarare en ”seniorrabatt” än ”fria resor för seniorer” och ett 

sådant alternativ är inte möjligt utifrån förutsättningarna att kommunernas ersättning ska 

baseras på nettokostnad/intäktsbortfall. Efter avstämning vid ett gemensamt presidiemöte 2021-

06-09 med Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden är utredningens inriktning att seniorerna inte 

ska medfinansiera biljetten via en avgift, utan att det fortsatt ska vara tillköp av fria resor för 

seniorer. Därför är det endast möjligheten att ta ut en enhetlig administrationsavgift som 

kvarstår i utredningen (se 7.1.1). 

 

Kortare giltighetstid för seniorbiljetter på Västtrafikkort 

Några kommuner har önskat att seniorbiljetterna ska ha kortare giltighet*, även det kopplat till 

dagens komplexa kalkylmodell som ibland leder till misstolkningen att man har kostnader på 

grund av seniorbiljetter som inte används. Idag finns det cirka 240 000 registrerade seniorkort. 

Ett scenario där seniorkorten till exempel byts ut årligen, istället för vart tionde år, skulle 

innebära att erbjudande om kortutbyte under en tioårsperiod skulle behöva skickas ut tio gånger 

istället för en och att det behöver produceras upp till cirka 2 400 000 kort istället för 240 000 

kort. Det skulle innebära omfattande administration och materialåtgång och få både kostnads- 

och miljöpåverkan, även om digitala biljetter infördes som ett komplement till dagens plastkort. 

Med en ny kalkylmodell, som tydligare visar att kommunerna inte påverkas ekonomiskt på 

grund av seniorbiljetter som inte används, så finns det inget som motiverar kortare giltighet. 

 
*Nuvarande seniorbiljetter har en giltighet på 11 år, vilket är detsamma som den uppskattade livslängden på 

Västtrafikkort. För tydlighetens skull används 10 år i exemplet ovan. 

 

7.2 Regionalt erbjudande: seniorbiljett 
 

7.2.1 Förutsättningar för regionalt erbjudande 

 

Finansiering av regionalt erbjudande 

I dagsläget sker finansieringen av seniorerbjudandet av de kommuner som valt att göra tillköp. 

Ett regionalt erbjudande innebär att det ekonomiska ansvaret överförs till regionen. Det blir då 

en särskild fråga om det ska medföra en skatteväxling för att finansiera ett regionalt erbjudande.   
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Skatteväxling  

Grundläggande för att en skatteväxling ska kunna genomföras är att regionen samt alla 

kommuner säger ja till det, även de kommuner som idag inte har ett seniorerbjudande. En 

skatteväxling mellan regionen och kommunerna innebär att en kostnad behöver fastställas för 

samtliga kommuner, vilket sedan omvandlas till antal ören som slutligen växlas. Hur det 

påverkar enskilda kommuners ekonomi beror bland annat på om och vilket tillköp man gör 

idag.  

 

En skatteväxling påverkar projektets tidplan och implementeringen av nytt seniorerbjudande.  

 

Åldersvillkor  

Åldersvillkoret vid regionalt erbjudande föreslås bli 65 år. Ett högre åldersvillkor skulle 

innebära en försämring för många seniorer, eftersom majoriteten av seniorerna som idag 

omfattas av ett seniorerbjudande får fria resor från 65 år. Ett högt åldersvillkor skulle även 

motverka flera av syftena med seniorerbjudandet (se kap. 3). 

 

Kungsbacka  

Om ett regionalt erbjudande införs så föreslås Kungsbacka erbjudas göra tillköp av det nya 

regionala seniorerbjudandet, det vill säga med samma giltighet och villkor som det regionala 

erbjudandet.  

 

 

7.2.2 Regionalt erbjudande seniorbiljett: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen 

 

Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag i utredningen: 

 

• Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

• Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 

Bägge alternativen gäller för kommunmedlemmar. 

Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp.  

 

Fördelarna med båda alternativen är att de skapar en enkelhet och en enhetlighet, en ökad 

upplevelse av rättvisa och gynnar det hållbara resandet, i synnerhet om giltigheten sätts till 

dygnet runt. Seniorerna får även möjlighet att resa i ett större område än idag.  

 

Det som behöver utredas vidare för båda alternativen är bland annat vilka ramar trafiken sätter: 

var det riskerar att uppstå kapacitetsproblem vid giltighet dygnet runt och var trafikutbudet 

eventuellt är för litet för att seniorerna ska kunna nyttja ett erbjudande som endast är giltigt i 

lågtrafik. 

 

 

7.2.3 Regionalt erbjudande: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen 
 

Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av regionalt erbjudande. Här presenteras de 

alternativ som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen. 
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Alla seniorer reser gratis i hela regionen, dygnet runt 

Att erbjuda alla seniorer* avgiftsfritt resande dygnet runt i hela regionen skapar betydande 

trafikpåverkan och intäktsbortfall. Det riskerar till exempel att uppstå kapacitetsproblem i 

tågtrafiken i regionen och även på många båtlinjer under sommartid. Ett ökat resande på dessa 

linjer skulle påverka kapaciteten för Västtrafiks betalande kunder.  

 

Baserat på den trafikpåverkan och det intäktsbortfall som fria resor för alla seniorer skulle 

innebära föreslås alternativet avskrivas från utredningen. 

 
*Med alla seniorer menas alla som uppfyller åldersvillkoret, det vill säga inte bara kommunmedlemmar utan även 

besökare, turister m.fl. 

 

Alla seniorer reser gratis i hela regionen, lågtrafik 

Även ett regionalt erbjudande i lågtrafik riktat till alla seniorer skapar trafikpåverkan och 

intäktsbortfall (se vidare motivering ovan).  

 

Ett regionalt erbjudande giltigt i zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt 

Ett erbjudande anpassat till skillnaderna i trafikutbud genom att senioren har en biljett med 

olika tidsgiltighet i olika zoner, zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt, skulle skapa en ökad 

komplexitet i sortimentet. Det skulle ha stor påverkan på seniorerna och kundnära personal, till 

exempel då det under en resa som passerar zongräns kan vara olika tider som gäller. Det går 

även emot den förenkling och enhetlighet som Västtrafik under många år arbetat för. Det här 

alternativet skulle dessutom innebära att en skatteväxling görs med olika förutsättningar, vilket 

förmodligen inte är tillåtet utifrån likabehandlingsprincipen.  

 

Ett regionalt erbjudande till kommunmedlemmar giltigt i den zon man är kommunmedlem  

Det här alternativet innebär att seniorbiljetten endast är giltig i den zon kommunen man är 

kommunmedlem ligger i, dvs. till exempel att en kommunmedlem i Göteborg får en 

seniorbiljett giltig i zon A medan en kommunmedlem i Härryda får en seniorbiljett giltig i zon 

B. Det är samma zongiltighet som dagens kommunala tillköp, men med skillnaden att alla 

kommuners seniorer skulle omfattas av ett erbjudande (även seniorer i de kommuner som idag 

inte har ett tillköp). Ett regionalt erbjudande bör dock vara likvärdigt för alla 

kommunmedlemmar, oavsett i vilken av regionens kommuner de är kommunmedlem. För det 

här alternativet skulle det sannolikt inte heller vara intressant för kommunerna att genomföra 

en skatteväxling. Alternativet innebär även att en skatteväxling görs med olika förutsättningar, 

något som förmodligen inte är tillåtet. 

 

7.3 Regionalt erbjudande: seniorrabatt 
 

7.3.1 Förutsättningar för seniorrabatt  

 

Allmänna förutsättningar för seniorrabatt: 

 

• Seniorrabatten omfattar alla seniorer: kommunmedlemmar, besökare, turister m.fl. 

• Seniorerna köper biljetter från Västtrafiks ordinarie sortiment till ett rabatterat pris 

• Biljetter som köpts med seniorrabatt är inte personliga (men du måste uppfylla 

åldersvillkoret för att få resa med dem) 
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7.3.2 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen 

 

Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag gällande seniorrabatt, där 

rabatten kombineras med ett annat erbjudande. Seniorrabatten föreslås vara 25 % på hela 

Västtrafiks sortiment för alla seniorer. För att rabatten ska bidra till att etablera en vana att resa 

kollektivt och att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ föreslås åldersvillkoret bli 65 år.  

 

• Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp 

Det här alternativet innebär att kommunerna kan göra ett tillköp av seniorbiljetter (se 7.1.1), 

samtidigt som alla seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment. 

Jämfört med dagens seniorerbjudande skulle en kombinationslösning med tillköp och rabatt 

innebära en förbättring för samtliga seniorer. För det här alternativet är en skatteväxling inte 

aktuell, vilket innebär en ökad kostnad för regionen.  

 

• Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik 

Det här alternativet innebär att kommunmedlemmar i regionen har tillgång till ett regionalt 

seniorerbjudande med seniorbiljett som endast gäller i lågtrafik (se 7.2.2), samtidigt som alla 

seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment. För regionens 

kommunmedlemmar innebär kombinationslösningen att de har möjlighet att köpa biljetter 

giltiga i rusningstrafik till ett rabatterat pris. Det är i synnerhet positivt för kommunmedlemmar 

som bor i områden med ett begränsat trafikutbud under lågtrafik. 

 

 

7.3.3 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås avskrivas från 

utredningen 

 

Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av seniorrabatt. Här presenteras de alternativ 

som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen. 

 

Rabatt som ”eget” alternativ (utan kombination med seniorbiljett)  

Att införa seniorrabatt som det enda erbjudandet för seniorer är en försämring för alla de 

seniorer som idag omfattas av ett kommunalt tillköpt seniorerbjudande. Det rör sig om cirka 

290 000 seniorer, varav cirka 240 000 har en seniorbiljett. Förändringen skulle innebära att 

dessa seniorer istället för att få fria resor behöver betala 75 % av ordinarie pris, vilket särskilt 

påverkar de seniorer som har en begränsad ekonomi. Det går emot Västra Götalandsregionens 

delmål 1.2 i sociala mål 2030, där det fastslås att ”Vi ska skapa goda förutsättningar för äldre 

att resa i kollektivtrafiken samt för eget skapande och deltagande i Västra Götalandsregionens 

utbud av kultur- och folkbildningsaktiviteter”. Rabatt som enda seniorerbjudande skulle riskera 

negativ påverkan både på folkhälsa, färdtjänstdebut och det hållbara resandet och är därför inte 

ett alternativ som bör kvarstå i utredningen.  

 

Andra procentsatser än 25 % 

Utifrån de beslutade principerna för Västtrafiks prissättning (KTN 58-2012) är inriktningen att 

samma rabattsats ska gälla för alla rabatterade målgrupper. Det bidrar till enhetlighet och 

enkelhet i sortimentet samt att det inte finns någon inbördes prioritering i de rabatterade 

målgrupperna. En förändring av rabattsatsen 25 % skulle påverka andra rabatterade målgrupper, 

bland annat studenter och ungdomar. Eftersom det inte går att avgränsa en förändring av 

rabattsatsen till endast seniorer så ligger det här alternativet utanför projektet.  
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25 % rabatt på enbart periodbiljetter  

Baserat på seniorernas resande skulle rabatterade periodbiljetter inte vara ett så attraktivt 

erbjudande, då många seniorer inte har ett såpass frekvent resande att det skulle löna sig för 

dem att köpa en periodbiljett till 75 % av ordinarie pris.  

 

Rabatt i kombination med regionalt erbjudande seniorbiljett giltig dygnet runt 

Det här alternativet innebär att alla regionens kommunmedlemmar redan har tillgång till fria 

resor dygnet runt i hela regionen. Därmed skulle rabatten endast rikta sig till de seniorer som 

inte är kommunmedlemmar, som besökare och turister, vilket i sig innebär ytterligare 

underskott för regionen.  

 

Rabatterad lågtrafikbiljett 

Det här alternativet skulle innebära att seniorerna själva köper en rabatterad lågtrafikbiljett på 

något av Västtrafiks försäljningsställen. Lågtrafikbiljetter har tidigare funnits i Västtrafiks 

publika sortiment, men togs bort i samband med införandet av den nya zonindelningen då det 

generellt varit ett lågt intresse för dessa biljetter. Samtidigt ser resandet och kundernas 

möjligheter/behov annorlunda ut efter pandemin, vilket kan göra att publika lågtrafikbiljetter 

kan bli intressanta. Det är dock en fråga som berör hela sortimentet och utreds därför inte vidare 

i projektet, utan behöver i så fall lyftas i ett större perspektiv utifrån nya behov av ett utökat 

sortiment. 

 

8 Västtrafiks förslag till Kollektivtrafiknämnden 
 

Baserat på utvärderingen av ett flertal olika utformningar av seniorerbjudande är Västtrafiks 

förslag till Kollektivtrafiknämndens septembermöte 2021 att nedanstående alternativ kvarstår i 

det fortsatta utredningsarbetet och i kommundialoger i DKR hösten 2021. Mer utförlig 

information om vad alternativen innebär och villkor finns i respektive kapitel i den här 

rapporten. 

 

Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 

c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  

 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 

e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i 

kombination med ett alternativ med seniorbiljett: 

f)  Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 
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För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital 

seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna 

beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 

 

9 Fortsatt utredning 
 

Under hösten fortsätter arbetet med de alternativ som Kollektivtrafiknämnden beslutar ska 

kvarstå i utredningen och tas upp för dialog i DKR. Västtrafik har haft och kommer att ha 

avstämningar med interna och externa intressenter, bland annat referensgrupper för 

kommunrepresentanter och Västtrafiks partners. Västtrafik kommer även att fortsätta arbeta 

med kalkylmodellen, dess utformning och kostnadsberäkningar. Vidare analyseras vilken 

trafikpåverkan de olika alternativen innebär. Västtrafiks förslag till nytt seniorerbjudande 

förväntas kunna presenteras för beslut i Kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022.  

 

 

 

 

Uppdatering 2021-09-24 

Kollektivtrafiknämnden har idag fattat beslut om fortsatt inriktning för utredningen enligt 

Västtrafiks förslag i kapitel 8, med ett förtydligande för alternativ f): seniorrabatten gäller 

endast ut till resenär, kommuner som gör tillköp kan inte erhålla denna seniorrabatt. 
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