
Kollektivtrafik i Göteborg – ett försök att jämför olika prisalternativ 
 
I Göteborg kan man resa med buss, spårvang och 
båt. En resa inom en zon gäller även för returresa 
eller byte till en annan linje inom 90 minuter från 
att biljetten stämplades. I Göteborg heter en biljett 
”en kupong”, men som vuxen betalar du alltid två 
kuponger om du håller dig inom en zon. 
   De flesta som kommer till NQT kommer att hålla 
sig inom en zon, även skärgårdsbåten ut till 
utställningen på Donsö är inom en zon. 
 
En resa (två kuponger) kostar 25 kronor. Sådana 
biljetter kan endast köpas på spårvagnar i en 
apparat som bara tar mynt. På bussar och båtar kan 
man inte köpa denna biljett. 
   Det är 20 % billigare att köpa resan via sin 
mobiltelefon. Detta är inget alternativ för er som 
har ett utlandsabonnemang i mobilen. Denna sorts 
biljett kostar alltså 20 kronor. 
   Ännu billigare är det att resa med ett s.k. 100-
kort. Det rätta namnet är ”Maxirabatt 100”. 
   Dessa kort går att köpa på t.ex. Pressbyrån. 
Kortet kommer att kunna köpas och användas fram 
till september i år. Kortet kostar 100 kronor och för 
varje resa du gör dras 16:50 kr från kortet. 
Resterande värde kan du alltid se på kortets 
baksida. Du kan göra 6 resor med ett 100-kort. 
 
Det finns också ett 24-timmarskort och ett 72-
timmarskort. Dessa gäller från första gång du 
stämplar kortet. Ett kort som gäller för en person i 
en zon kostar 65:- respektive 130:-. 
   Jämförelse: 65:- kronor är billigare än 3 resor 
som du köper kontant för 25:-. Och billigare än 4 
resor med 100-kort. Dessutom behöver du inte 
tänka på de 90 minuterna som biljetten gäller. 
   Ett 24-timmars kort kan vara värd redan för dig 
som reser över dagen till NQT. Det blir en resa på 
morgonen och en hem på kvällen. Sedan kan du 
hinna med så många utställningar som du vill under 
dagen. 
   Kortet med 72 timmar (3 dygn) kostar bara 
dubbelt så mycket som för 24 timmar. Tänker du 
stanna kvar alla NQT dagar kan det vara ett prisvärt 
alternativ. 130:- kan man jämföra med ca 8 resor 
med 100-kort. 
   Det finns 24 tim och 72-tim kort även till fler 
zoner. Du som bör nära Göteborg känner till 
systemet med zoner och vet hur du brukar göra.  
   Priserna för 24-timmarskortet är: 65:-, 100:-, 
150:- 190:- och 240:-.  
   72-timmarskortet kostar dubbelt så mycket. 
 
Från 18 maj införs ett nytt betalsystem i 
Göteborgs regionen. Det är ganska svårt att förstå 
så jag vill inte ge mig in i det, men jag tycker inte 
att det är något alternativ för er som bara kommer 
för NQT. Ni som bor i regionen får undersöka hur 
det nya systemet fungerar. 

TILL DIG SOM FLYGER TILL GÖTEBORG 
Ovannämnda 24-timmarskort som kostar 240:- 
heter Regionen runt och är det enda kortet som 
även inkluderar resor med flygbussarna från och till 
Landvetter flygplats och City Airport.  
   Flygbussarna från Landvetter kostar annars 80:- 
för en enkel resa, från City Airport 60:-. Köper du 
returbiljett direkt spar du 10:-. Biljetter gäller inte 
på övriga bussar eller spårvagnar, så för att komma 
till NQT måste du köpa en ny biljett. Det betyder 
att om du skall resa Landvetter – NQT – Landvetter 
och inget mera, så kostar det maximalt 210:- 
kronor. 
   Om ditt uppehälle i Göteborg inte är längre än 24 
timmar kan detta vara ett prisvärt alternativ för dig. 
Det är viktigt att du köper 24-timmarskortet i 
Pressbyrån på flygplatsen. På själva bussen kan 
man bara köpa biljetten till flygbussen och kan 
dessutom bara betala med kontokort. De tar inga 
kontanter eller bankkort. 
 
   För dig som skall vara kvar längre än 24 timmar 
kostar kortet 480:-. Det kan vara onödigt dyrt. Här 
gäller det att räkna hur många resor du tror att du 
behöver göra utöver nämnda 210:- kronor för att 
komma in till Göteborgs centrum. Det blir 270:- 
kvar och det räcker till många resor, ca 11 till 16 
resor beroende på vilken sorts biljett man jämför 
med. Om du kommer att bo utanför centrum så kan 
det ändå vara ett bra alternativ för dig som stannar 
72 timmar i Göteborg.  
   Längre ner skriver jag lite om avstånd till 
utställningarna. Läs även om hur du kommer till 
NQT här nedan i avsnittet om resande med tåg. 
 
TILL DIG SOM BOR I  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 
Läs det som jag har skrivit om 24- och 72-timmars 
"Regionen runt"-kortet ovan. Det är inte troligt att 
de kort som du kan använda lokalt även gäller i 
Göteborg. Det så kallade "Värdekortet" gäller t.ex. 
inte.  
   Om ni tidigare har haft möjlighet att åka till 
Göteborg på ett kort är det bäst att ringa 
Kundservice 0771-41 43 00 och hör hur det blir när 
NQT pågår. I mitten av maj kommer det att införas 
nya kort i regionen. 
 
TILL DIG SOM KOMMER TILL 
GÖTEBORG MED TÅG 
(Samt för dig som tar flygbussen till 
Centralstationen.) 
När du kommer till Göteborgs centralstation finns 
det många bussar som avgår från Nils 
Ericsonterminalen. Men inte många av dessa kör 
till NQT. Buss 80 mot Snipen skulle du kunna ta 
om du skall till Riverton Hotell. Gå av på 
hållplatsen Rosenlund. Bussen stannar även vid 



Järntorget där Folkets hus och NQT finns. 
   Istället för att gå mot Nils Ericson terminalen kan 
du gå åt motsatt håll och kommer då ut på 
Drottningtorget. Därifrån går de flesta spårvagnar 
och bussar. Den enda buss som du kan ta är buss 60 
som stannar på hållplats Rosenlund för att komma 
till Riverton Hotell, samt hållplats Järntorget. 
   Om du tar spårvagn så är det nr 1, 3, 6, 9 eller 11 
som kör förbi Järntorget. Titta på tidtabellerna för 
att se att Järntorget står med så att du åker åt rätt 
håll. 
   Innan du tar buss eller spårvagn kan du köpa 
lämplig biljett på Pressbyrån eller Västtrafiks 
informationskontor som ligger på Drottningtorget.  
I Nils Ericsonterminalen finns också Tidpunkten 
som är Västtrafik informationsställe. 
 
TILL DIG SOM KOMMER MED STENA 
LINE FÄRJAN FRÅN DANMARK 
Stena Lines färjeterminal ligger väldigt nära 
Järntorget. Man kan ta en hållplats med 
spårvagnen, men det är inte långt att gå till NQT. 
Närmaste biljettförsäljning är på Järntorget. Eller 
naturligtvis på spårvagnen men där går det bara att 
betala med mynt i en automat. 

TILL DIG SOM TAR MED FAMILJEN 
Planerar du att ta med familjen till Göteborg och de 
vill göra annat medan du är på NQT så finns 
Göteborgspasset. Läs mer om detta på 
www.goteborg.com Det är för mycket information 
att skriva om här. 
 
HUR MÅNGA RESOR  
SKALL DU RÄKNA MED 
Saker du kan tänka på när du skall räkna ut hur 
många resor du kommer att vilja göra med 
kollektivtrafiken är: 
• Var ligger hotellet du skall bo på? 
• Har du svårt att gå? 
• Vill du se så mycket som möjligt av allt som finns 
organiserad runtomkring NQT-evenemanget? 
Stannar du bara i 24 timmar kommer du 
förmodligen inte att hinna se allt. 
 
Nedan finns några avstånd som bara är en 
uppskattning. Jag har mätt detta på en karta, jag har 
inte personligen tagit tiden. Men det går att gå till 
nästan allt, frågan är bara om du hinner om du skall 
gå. 
 OBS! Avstånd nedan är inte exakta 

 
 
 
 
 
Från    Till      Ca. avstånd   Buss/spårv. 
 
Järntorget   Riverton Hotell    400 m    B: 80, 60 
Järntorget   Allégården     200 m 
Järntorget   Området Haga med   200–500 m 
   caféer och butiker 
Järntorget   Området Linnéstaden  10–1.000 m   B: 80, 760, 765, 764 
   med caféer, restauranger     S: 1, 6 
   och butiker  
Järntorget   Lapptäcken i skyltfönster 
   på Första Långgatan 16B   200 m 
 
Järntorget   Stena Line Terminal    400 m    S: 3, 9, 11 
Järntorget   Kubernas utställning   1.100 m   S: 1, 3, 6, 9, 11 
           B: 760, 764, 765 
Kubernas    Röhsska museet    450 m    S: 3 
   utställning       B: 760,764, 765 
Röhsska  Området kring Avenyn  100–350 m 
   butiker, restauranger,  
   Bohus slöjd 
Järntorget   Sjöfartsmuseet   1.200 m   S: 3, 9, 11 
Hotell Riverton  Stadsmuseet     600 m    B: 60 
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