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1 INLEDNING

tt verka för hållbara transportlösningar 
är en förutsättning för att uppnå de 
politiska målsättningarna om en 
hållbar regional utveckling. Västra 

Götaland ska utvecklas till en väl sammanhållen 
region. Det förutsätter att delarna samspelar och 
förstärker varandra samt att de bidrar till en 
konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, 
välfärd och god miljö. En gemensam region ger fler 
möjlighet till arbete, utbildning, vård och omsorg, 
kultur och fritid. I den gemensamma regionen 
ingår både större arbetsmarknader med högre 
tillgänglighet och möjligheter för fler att utnyttja 
tillgångar inom till exempel kulturen. Med ambi-
tionen att fortsatt vara Sveriges ledande transport- 
och logistikregion måste Västra Götaland ligga i 
framkant även i denna omställningsprocess.

I inriktningsunderlaget redovisas regionens 
långsiktiga viljeinriktning för utvecklingen av 
transportsystemet inklusive nya kunskapsunderlag. 
Fokus ligger på att verka för en bättre helhet genom 
att eftersträva synergieffekter för ett effektivt 
genomförande av den regionala infrastrukturpla-
nen. Ambitionen är att inriktningsunderlaget ska 
verka över tid samt ge en bra grund, ökad kunskap 
och en inriktning som består även inför framtida 
revideringar av den regionala infrastrukturplanen. 

För att invånarnas vardagsresor och näringsli-
vets transporter ska fungera tillfredställande är det 
viktigt att satsningar i Västra Götalandsregionen 
tillkommer såväl storstadsområden som landsbyg-
den.

A På regional nivå finns flera styrande dokument som 
beskriver transportsystemets mål och inriktningar. 
Västra Götalandsregionens långsiktiga utvecklings-
strategi för transportsystemet sammanställs i 
inriktningsunderlaget Regional systemanalys för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland. I 
systemanalysen lyfts de viktigaste funktionerna 
som regionens transportinfrastruktur bör tillhan-
dahålla och utveckla för att uppfylla de mål som är 
satta på nationell och regional nivå. 

Under år 2019 har en inventering av utrednings-
behovet genomförts, och inriktningsunderlaget 
från föregående planeringsprocess bedöms i stort 
vara aktuell. Det föreligger dock behov av att 
utveckla och förankra det regionala inriktningsun-
derlaget med kunskap från nya kunskapsunderlag: 
miljörekommendationer, trafiksäkerhetsanalys och 
social hållbarhet. 

Tillgänglighet
Transportsystemet skapar tillsammans med andra 
områden (till exempel IT/bredband och bebyggel-
sestruktur) tillgänglighet till arbete, utbildning 
och fritid. Investeringar i en hållbar och säker 
infrastruktur har avgörande betydelse för närings-
livets utveckling såväl i regionen som i landet som 
helhet. Funktionsmålet om tillgänglighet tar sikte 
på att transportsystemet ska vara öppet och 
användbart för alla, både medborgare och 
näringsliv (Transportpolitiska målen prop. 
2008/09:93)

Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd  
- förbättrad tillgänglighet

Transporteffektivt samhälle
Utveckling mot ett mer transporteffektivt 
samhälle innebär att trafikarbetet, och därigenom 
utsläppen och övrig miljöpåverkan, kan minska 
utan att tillgängligheten försämras. Detta 
åstadkoms bl.a. genom transporteffektiv samhälls-
planering, universell utformning, tillgång till 
effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik, 
samordnade godstransporter, överflyttning till 
mindre energiintensiva transportsätt och fordon, 
ökad fyllnadsgrad, ökad möjlighet till längre och 
tyngre tåg, ökad möjlighet till längre och tyngre 
lastbilar där överflyttning till järnväg och sjöfart 
inte är ett realistiskt alternativ, ruttoptimering, 
ökad användning av digitala lösningar och 
innovativa lokala och regionala transport- och 
mobilitetslösningar. I vissa fall kan transporter 
kortas eller ersättas helt. Utveckling och använd-
ning av teknisk infrastruktur för virtuella möten 
och distansarbete är också ett exempel på hur 
trafikarbetet kan minska utan att tillgängligheten 
försämras (Klimatpolitiska handlingsplanen prop. 
2019/20:65).

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/316d13e9-de72-4edc-a097-185c08f4977d/Regional%20systemanalys%20f%c3%b6r%20transportinfrastrukturen%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/316d13e9-de72-4edc-a097-185c08f4977d/Regional%20systemanalys%20f%c3%b6r%20transportinfrastrukturen%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig, utan 
ett verktyg för att möjliggöra andra värden som 
exempelvis tillgänglighet till arbetstillfällen vilket 
stödjer näringslivets behov/konkurrenskraft. 
Tidigare planer har i huvudsak beskrivits utifrån 
olika åtgärdsområden som utvecklar infrastruktu-
ren. Ambitionen nu är att tydligare sätta infra-
strukturen i sitt sammanhang - hur den bidrar till 
ett transporteffektivt samhälle.

Den översta plattformen representerar den 
regionala planen och dess syfte i form av 
förbättrad tillgänglighet. 
(Konkretiseras i arbetet med åtgärdsplaneringen)

I den mittersta plattformen redovisas regionens 
långsiktiga viljeinriktning för utvecklingen av 
transportsystemet. Utgångspunkten för arbetet 
är systemanalysen som tillsammans med nya 
kunskapsunderlag ska ge en tydligare inriktning. 
(Se kapitel 3. Inriktning)

I basen finns nationella och regionala ramverk i 
form av lagar, förordningar, mål och strategier.
(Se kapitel 2. Utgångspunkter)

Nedanstående figur (se Figur 1) syftar till att 
illustrera komplexiteten av de förutsättningar som 
styr utvecklingen av den regionala transportinfra-
strukturen.

Figur 1. Illustration över komplexiteten av de förutsättningar som styr utvecklingen av den regionala  
transportinfrastrukturen.

Regional infrastrukturplan

Inriktning

Utgångspunkter
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2 UTGÅNGSPUNKTER
et övergripande målet för den natio-
nella transportpolitiken är att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportför-

sörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. 

Det övergripande målet stöds av två huvudmål: 
funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet 
(säkerhet, miljö och hälsa), se Figur 2. Regeringen 
har förtydligat att det transportpolitiska funktions-
målet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet för att klimatmålet ska nås och att 
utvecklingen inte får ske på bekostnad av männis-
kors hälsa och säkerhet. Detta innebär att tillgäng-
ligheten bör utvecklas på hänsynsmålets villkor. 

D

Figur 2. De transportpolitiska målen.

Agenda 2030
FN:s agenda 2030 och dess 17 
globala mål (med 169 delmål) 
omfattar alla politiska områden och 
delaktighet och engagemang på 
regional nivå är centralt. De regionala målen 
ligger till grund för flera av underlagen som 
beskrivs i inriktningsunderlaget. Mer informa-
tion om de globala målen finns här. 

Klimatlagen
Klimatlagen är en av tre delar inom ett klimat-
politiskt ramverk som trädde i kraft i januari 
2018. De andra delarna är nya klimatmål och ett 
klimatpolitiskt råd. Klimatmålet innebär att 
Sverige år 2045 inte ska ha några ”nettoutsläpp” 
av växthusgaser, för att därefter uppnå ”negativa 
utsläpp”.

De transportpolitiska målen utgör ramen för 
framtagandet den regionala planen. Nationella 
utgångspunkter är även Agenda 2030 och Klimat-
lagen, se faktarutor. Regionens Vision det Goda 
Livet utgör grunden för regionens strategiska 
inriktningar. Regional systemanalys för transportin-
frastrukturen i Västra Götaland, som bland annat 
pekar ut de viktigaste funktionerna i regionens 
transportinfrastruktur, utgör basen för komplette-
ringen tillsammans med de beslutade dokument 
som ligger till grund för denna. Andra beslutade 
utgångpunkter som berör transportinfrastrukturen 
är den Regionala utvecklingsstrategin, Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om och Trafikförsörjnings-
program.

http://www.vgregion.se/om-vgr/agenda2030
https://www.trafa.se/globalassets/ovriga-dokument/precisering.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28338/Vision%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20-%20Det%20goda%20livet.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28338/Vision%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20-%20Det%20goda%20livet.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/316d13e9-de72-4edc-a097-185c08f4977d/Regional%20systemanalys%20f%c3%b6r%20transportinfrastrukturen%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/316d13e9-de72-4edc-a097-185c08f4977d/Regional%20systemanalys%20f%c3%b6r%20transportinfrastrukturen%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28389/V%c3%a4sta%20G%c3%b6taland%202020%20-%20strategi%20f%c3%b6r%20tillv%c3%a4xt%20och%20utveckling.pdf?a=false&guest=true
http://klimat2030.se/
http://klimat2030.se/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/trafikforsorjningsprogrammet--sa-utvecklas-kollektivtrafiken/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/trafikforsorjningsprogrammet--sa-utvecklas-kollektivtrafiken/
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Figur 3. Uppdaterade mål i Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland.

P å regional nivå finns flera styrande 
dokument som beskriver transportsys-
temets mål och inriktningar. Västra 
Götalandsregionens långsiktiga 

utvecklingsstrategi för transportsystemet samman-
ställs i inriktningsunderlaget Regional systemanalys 
för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. 
Systemanalysen beslutades av regionstyrelsen år 
2016 och utgör basen för det fortsatta arbetet med 
den regionala infrastrukturplanen.

Målbilden för transportsystemets utveckling i 
Västra Götaland illustreras i nedanstående figur (se 
Figur 3). De övergripande målen är formulerade 
utifrån kategorierna: Transportsystem, Godstran-
sporter och Persontransporter. De nationella målen 
som systemanalysen tar avstamp i är de transport-
politiska målen. 

3 INRIKTNING
3.1 REGIONAL SYSTEMANALYS FÖR  

TRANSPORTINFRASTRUKTUREN I 
VÄSTRA GÖTALAND

En aktualisering av systemanalysen har gjorts och 
förslag till ändringar av två övergripande målfor-
muleringar föreslås. Första ändringen gäller 
transportsystemmålet där förslaget är att byta 
”ökad tillgänglighet för alla” till ”förbättrad 
tillgänglighet”. Den andra ändringen gäller person-
transportmålet där förslaget är att byta ”en effektiv 
kollektivtrafik för hållbar pendling och ökat 
kollektivt resande samt för att stärka regionens 
kärnor” till ”andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland” i enlighet med transportförsörj-
ningsprogrammet. 

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad 

och på landsbygd – förbättrad tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och 

nationellt ledande hållbar 
logistikregion med utvecklad 

intermodalitet för alla 
transportslag

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/316d13e9-de72-4edc-a097-185c08f4977d/Regional%20systemanalys%20f%c3%b6r%20transportinfrastrukturen%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/316d13e9-de72-4edc-a097-185c08f4977d/Regional%20systemanalys%20f%c3%b6r%20transportinfrastrukturen%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Figur 4. Funktionsmål och prioriterade funktioner i Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland.

TRANSPORTSYSTEM

Funktionsmål: En tillförlitlig och stark infrastruktur som möjliggör hållbara 
transporter, arbete och boende i hela regionen

Prioriterade funktioner:
• Ett robust och tillförlitligt transportsystem för alla transportslag
• Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa sätt för både

stad och landsbygd

PERSONTRANSPORTER

Funktionsmål: 
• Attraktivt och hållbart resande i starka stråk mellan regionala och interregionala 

knutpunkter
• Storregional/nationell arbetsmarknad med närhet till internationella affärer

Prioriterade funktioner:
• Välfungerande och tillgänglig arbets- och studiependling
• Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv och turism för alla transportslag
• Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats

GODSTRANSPORTER

Funktionsmål: Effektiva, hållbara och välfungerande transportkedjor med fortsatt 
utvecklad sjöfart och hamnverksamhet

Prioriterade funktioner:
• Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering med huvudsaklig 

inriktning på järnväg
• Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och land
• God tillgänglighet för Vänersjöfarten

Utifrån ovanstående mål har funktionsmål formu-
lerats och dessa ligger till grund för de prioriterade 
funktionerna (se Figur 4). De prioriterade funktio-
nerna beskriver de delar av regionens transportsys-
tem som behöver utvecklas för att nå de nationella 

och regionala målen och är indelade i samma 
kategorier som speglar målen. Prioritering av 
åtgärder inom den regionala infrastrukturplanen 
görs med stöd av dessa funktioner, med koppling 
till målen.
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3.2 KOMPLETTERANDE KUNSKAPSUNDERLAG

Sedan den regionala planen antogs år 2018 har nya 
kunskapshöjande analyser tagits fram. Respektive 
kunskapsunderlag beskrivs som utmaningar i detta 
kapitel och har symboliskt illustrerats i Figur 5 
nedan.

Figur 5. Illustration för de kompetterande kunskapsunderlagen: Klimatutmaning, Social utmaning och  
Trafiksäkerhetsutmaning
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3.2.1 KLIMATUTMANING:  
TRANSPORTINFRASTRUKTURUTVECKLING-
EN SKA BIDRA TILL ATT MINIMERA  
KOLDIOXIDUTSLÄPP

I systemanalysens utgångspunkt för transportsyste-
met som helhet lyfts ett fossiloberoende transport-
system fram, vilket är ett långsiktigt mål. Att 
minska koldioxidutsläppen i den omfattning som 
skulle motsvara det regionala transportarbetets 
totala koldioxidutsläpp är inte möjligt även om hela 
planen skulle innehålla åtgärder för kollektivtrafik, 
gång/cykel och samfinansiering av järnväg. Infra-
strukturens utveckling är en av flera pusselbitar för 
omställningen till ett fossiloberoende transportsys-
tem. Omställning av drivmedel, teknikutveckling 
för energieffektivitet, bebyggelseplanering och 
andra styrmedel krävs för att nå målet.

För att den regionala planen ska gå i riktning 
mot minskat koldioxidutsläpp förutsetts att 
åtgärder som gynnar överflyttning till mer hållbara 
transportslag prioriteras i högre grad, där de 
geografiska förutsättningarna medger detta.

För att nå en större effekt på så kort sikt som fram 
till år 2029 skulle åtgärder inom steg 1 och 2 
utifrån Trafikverkets fyrstegsmodell kunna bidra, 
se faktaruta. Tyvärr medger inte regelverket att 
medel i regional infrastrukturplan får nyttjas till 
steg 1 och 2 åtgärder som fristående åtgärder, utan 
endast i samband med större ombyggnadsprojekt. 
Här behöver kommuner och region arbeta gemen-
samt för att komplettera den regionala planen och 
genomföra åtgärder som gynnar en omställning till 
hållbara transporter. Detta kan exempelvis vara 
åtgärder som underlättar effektivare logistik för 
godstransporter, intermodalitet och beteendeför-
ändringar för mer hållbara resval samt åtgärder som 
snabbar upp teknik-/bränsleskiftet.

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi 
som tillämpas för att säkerställa en god resurs-
hushållning och för att åtgärder ska bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.

1.
Tänk om

2.
 Optimera

3. 
Bygg om

4. 
Bygg nytt

Sveriges mål för transportsystemet
Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska 
minska med minst 70 procent senast år 2030 
jämfört med år 2010.

Koppling till regional infrastrukturplan 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av den 
regionala infrastrukturplanen för åren 2018-2029 
är genomförd. De miljöaspekter som behandlas är 
kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen och 
sorterade under fokusområdena Klimat, Hälsa och 
livskvalitet, Landskap samt Resurser tillgängliga 
för människan. Av de fyra fokusområdena är det 
främst inom fokusområde Klimat som den regio-
nala planen medför risk för påverkan. Inom övriga 
områden bedöms planen totalt sett bidra positivt 
eller ha viss potential att bidra positivt.

Med anledning av att den regionala planen 
motverkar möjligheten till uppfyllelse av klimatmå-
len har planens miljöeffekter följts upp på uppdrag 
av regionfullmäktige. Resultatet finns samman-
ställt i PM Uppdaterad analys av miljöeffekter, samt 
rekommendationer inför kommande revidering av 
regional infrastrukturplan, redovisat för BHU 
2019-11-19. Analysen av miljöeffekterna överens-
stämmer i stort med slutsatserna i MKB. Enligt 
rekommendationerna, som godkänts av BHU och 
därefter regionfullmäktige, bör en övergripande 
diskussion föras om hur planen kan förhålla sig till 
nationella klimatmål och klimatlagen. Det tas nu 
omhand genom detta inriktningsunderlag med 
tillhörande dialog under våren 2020.

Fokus framåt
För regional infrastrukturplan föreslås följande:

Regional infrastrukturplans klimatpåverkan ska 
minimeras.

En tumregel att reflektera över:
För att planen ska bidra till att minimera 
koldioxidutsläpp, baserat på förenklade scha-
blonberäkningar, behöver varje krona som satsas 
på åtgärder som gynnar fossilberoende transpor-
ter motsvaras av en minst lika stor satsning på 
åtgärdsalternativ för kollektivtrafik, cykel eller 
järnväg. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/41b0bd5d-4281-48ad-84a3-9f6e45185e36/MKB_Regplan_Transport_VGR_2018-2029_11juni2018.pdf?a=false&guest=true
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3.2.2 SOCIAL UTMANING:  
ETT INKLUDERANDE TRANSPORTSYSTEM

Transportsystemet har en viktig roll att skapa 
förutsättningar för invånarna att delta i samhället 
genom att tillgängliggöra dess platser och aktivite-
ter. Enligt propositionen om de transportpolitiska 
målen behöver transportsystemet tillgodose både 
näringslivets och medborgarnas skiftande behov av 
välfungerande resor och transporter. Behoven 
skiftar över länet, geografiskt, mellan stad och 
landsbygd, mellan kvinnor och män, personer med 
funktionsnedsättning, olika grupper i samhället 
och varierar även över tid.

I en delrapport från arbetet med kunskapsun-
derlaget Relationen mellan transportinfrastruktur 
och sociala aspekter av hållbarhet beskrivs och 
analyseras den sociala dimensionen av hållbarhet 
för det regionala transportsystemet. Analysen tyder 
på att grupper som barn och unga, kvinnor, äldre 
och ekonomiskt svaga, av olika skäl, har mindre 
möjlighet att ta del av den tillgänglighet som 
möjliggörs av investeringar i transportinfrastruktu-
ren. Analysen lyfter även att ovanstående grupper 
generellt transporterar sig mer med kollektivtrafik 
och cykel, samt gör fler kortare resor än starkare 
socioekonomiska grupper.  

Samtidigt konstateras att bilen i många fall är 
det enda alternativet för att kunna ta del av samhäl-
lets resurser, speciellt i geografiska områden som 
ligger utanför de starka kollektivtrafikstråken. 

Koppling till regional infrastrukturplan
Investeringar i cykel- och kollektivtrafik samt 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser i regional 
infrastrukturplan är goda exempel som bidrar till 
social hållbarhet. Det finns behov av ytterligare 
studier för att ge en tydligare inriktning för 
framtida åtgärdsval. 

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen 
av ett inkluderande transportsystem där olika 
gruppers behov och förutsättningar beaktas och 
värderas i planeringen

Fokus framåt
Förutsättningar för att kunna 
delta i samhället på ett tryggt och trafiksäkert sätt 
bör förbättras för olika grupper och utifrån geogra-
fiska förutsättningar. Följande rekommendationer 
lyfts för att hantera de sociala aspekterna av hållbar-
het i den regionala planen från beslutsfattande till 
genomförande:

• Fortsatt bygga kunskap kring den sociala 
dimensionen inom transportsystemet

• Säker och trygg tillgänglighet till funktio-
ner med särskild betydelse för barn och 
unga 

• Gång och cykel samt kollektivtrafik är 
fortsatt prioriterade transportslag

 
För att den regionala planen ska utvecklas mot att 
bättre koppla infrastrukturinvesteringar mot de 
sociala dimensionen föreslås ambitionen vara:

Vad är barnkonventionen?
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med 
egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika 
viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det 

handlar om frågor som rör barn:

2 3 6 12

Alla barn har samma rättigheter 

och lika värde

Barnets bästa ska beaktas vid alla 

beslut som rör barn

Alla barn har rätt till liv och 

utveckling

Alla barn har rätt att uttrycka sin 

mening och få den respekterad
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3.2.3 TRAFIKSÄKERHETSUTMANING: 
REGIONAL NOLLVISION

Regeringens målsättning ”nollvisionen” innebär att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Det nuvarande etappmålet innebär att antalet 
omkomna och allvarligt skadade ska halveras 
respektive minskas med 25 procent mellan år 2007 
och 2020. Sedan framtagandet av nollvisionen har 
antalet omkomna och allvarlig skadade minskat, 
dock inte i den takt som behövs för att nå etappmå-
let enligt gällande tidplan. 

I en delrapport från arbetet med kunskapsun-
derlag Trafiksäkerhetsutveckling 2009–2018, 
beskrivs och analyseras trafiksäkerhetssituationen i 
Västra Götaland. Analyserna visar att en majoritet 
av alla allvarliga olyckor i Västra Götaland sker på 
det regionala vägnätet. Cirka hälften av olyckorna 
med omkomna och allvarligt skadade på regionala 
vägnätet sker på de lågtrafikerade vägarna, särskilt 
på det så kallade mindre vägnätet (vägnummer 
högre än 500). Det mindre vägnätet är mycket 
omfattande och består av cirka 900 mil väg. 

Samtidigt konstateras att den största andelen 
allvarligt skadade i trafikolyckor är oskyddade 
trafikanter (gående och cyklister). Antalet omkom-
na och svårt skadade har minskat på det kommu-
nala vägnätet. Samma positiva utveckling noteras 
inte på det regionala vägnätet. Västra Götalandsre-
gionen har höga ambitioner för en ökad cykling 
vilket återspeglas i Strategi för ökad cykling i Västra 
Götaland. I strategin är trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder prioriterade.

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisio-
nen med ett regionalt etappmål omräknat 
utifrån Västra Götalands förutsättningar. 

Koppling till regional  
infrastrukturplan
I regional infrastrukturplan finns medel för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder både på de kom-
munala och regionala vägnäten. Trafiksäkerhet har 
en central roll i genomförandet av beslutade 
åtgärder, och ingår även i effektbedömning inför 
beslut om infrastrukturinvesteringar. Trafiksäker-
hetshöjande åtgärder är ofta av betydelse för såväl 
gods- som persontransporter.

Fokus framåt
Att förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikan-
ter är viktigt, och har bäring på flera av de globala 
målen i Agenda 2030. Med stöd i kunskapsunderla-
get ges följande rekommendationer:
• Öka kunskapen om, samt prioritera, trafiksä-

kerhetsåtgärder för det lågtrafikerade vägnätet
• Fortsatt satsning på trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder för oskyddade trafikanter
 
Ambitionen för den regionala planen föreslås följa 
den nationella nollvisionens målsättning. Reger-
ingen har en ny högre ambition med ett etappmål 
enligt faktaruta. Ett regionalt etappmål föreslås 
enligt nedan:

Regeringens höjda ambitionsnivå för arbetet 
med trafiksäkerhet
13 februari 2020

Etappmålet innehåller en halvering av antalet 
omkomna till följd av trafikolyckor inom 
vägtrafiken, sjöfarten, och luftfarten. Även 
antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras, 
och dessutom ska antalet allvarligt skadade inom 
samtliga trafikslag minska med minst 25 procent. 
Målet ska vara uppfyllt till 2030. Därmed 
omfattas alla trafikslag av målet, som även är 
tidsatt.
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D en regionala infrastrukturplanen är ett 
verktyg för att utveckla tillgängligheten 
för både gods- och persontransporter. 
Utgångspunkten är att transportslagen 

ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt 
stödja efterfrågat transportbehov, stärka näringsli-
vets förutsättningar och uppfylla de transportpoli-
tiska målen.

Utvecklingen av infrastrukturen ska stödja 
• Godstransporter: att vara en internationellt 

och nationellt ledande hållbar logistikregion 
med utvecklad intermodalitet för alla trans-
portslag

• Persontransporter: andelen hållbara resor ska 
öka i hela Västra Götaland

Baserat på systemanalysens målsättningar och 
utifrån de nya kunskapsunderlagen föreslås trans-
portinfrastrukturen utvecklas utifrån följande 
principer:
• Regional infrastrukturplans klimatpåverkan 

ska minimeras.
• Regional infrastrukturplan stöttar utveckling-

en av ett inkluderande transportsystem där 
olika gruppers behov och förutsättningar 
beaktas och värderas i planeringen

• Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvi-
sionen med ett regionalt etappmål omräknat 
utifrån Västra Götalands förutsättningar.

4 MED HELHETEN I FOKUS

Det övergripande målet för den regionala 
infrastrukturplaneringen är :
Ett fossiloberoende transportsystem med 
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på 
landsbygd - förbättrad tillgänglighet. 

Planeringen ska göras utifrån ett helhetsfokus som 
möjliggör synergieffekter vid val av åtgärder, vilket 
kan beskrivas som att tillgängligheten ska förbätt-
ras på klimatets villkor samt bidra till goda livsmil-
jöer i stad och land. Hur möjliga synergier kan 
uppnås behöver beaktas från problemformulering 
och alternativgenerering till fastställande av planen.

Regionens varierade geografiska och demogra-
fiska förutsättningar innebär att olika åtgärdskom-
binationer behöver göras på olika platser, med olika 
tyngd för respektive inriktning, för att nå en hög 
måluppfyllelse.  Till exempel sker det stora antalet 
olyckor på det mindre vägnätet, oftast i landsbygds-
miljö, medan potential för överflyttning till 
kollektivtrafik främst gäller starka pendlingsstråk 
och stadsmiljöer.

Utifrån erfarenhet av genomförandet av regional 
infrastrukturplan behöver kommande åtgärdspla-
nering anpassas så att känsligheten mot underför-
brukning av medel minskar (se bilaga 1 Effektivare 
genomförande).

Regional infrastrukturplans klimatpåverkan ska minimeras

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett inkluderande 
transportsystem där olika gruppers behov och förutsättningar 
beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett regionalt 
etappmål omräknat utifrån Västra Götalands förutsättningar.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad 

och på landsbygd – förbättrad tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och 

nationellt ledande hållbar 
logistikregion med utvecklad 

intermodalitet för alla transportslag

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplans klimatpåverkan ska minimeras.

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett inkluderande 
transportsystem där olika gruppers behov och förutsättningar 
beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett regionalt 
etappmål omräknat utifrån Västra Götalands förutsättningar

Figur 6. Mål för den regionala infrastrukturplaneringen.
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BILAGA 1 EFFEKTIVARE GENOMFÖRANDE

n ordinarie revideringsprocess inklude-
rar nya ekonomiska ramar och en 
förlängning av planens tidsperiod med 
fyra år. Kompletteringen som regionen 

behöver göra nu är begränsad då den genomförs 
inom samma tidsperiod och ekonomiska ramar som 
gällande regional infrastrukturplan (2018 – 2029). 
Detta påverkar möjligheten att göra större inrikt-
ningsförändringar med kommande komplettering. 
Ambitionen är att inriktningsunderlaget ska verka 
över tid och ge bra grund, ökad kunskap och en 
inriktning som består även inför framtida revide-
ringar av den regionala infrastrukturplanen.

Under genomförandet av gällande regional 
infrastrukturplan har de namngivna objekten 
tenderat att dra ut på tiden. Detta påverkar hur 
mycket av det årliga anslaget som förbrukas. Trots 
en medveten ökning och tidigareläggning av 
mindre, mer flexibla, åtgärder kommer planen att 
ha en underförbrukning av medel för de första fyra 
åren. Upparbetningen motsvarar cirka 85 procent 
av budget. Värt att notera är att tidsförlängningar 
ofta medför att objekt ökar i kostnad, vilket kan ta 
en betydande del av de inom ramen för aktuell 
kompletterings tillgängliga medel i anspråk. 

Planen innehåller investeringar främst för 
regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. 
Åtgärder över 25 mnkr beslutas i samband med 
revidering/komplettering av planen, vilket normalt 
sker vart fjärde år. För ett bättre genomförande har 
det varit positivt att löpande kunna ta beslut om 
mindre åtgärder (under 25 mnkr) mellan revide-
ringarna. Detta belopp har allt oftare visat sig skapa 
begränsningar då många (även relativt små) åtgär-
der tenderar att överstiga angiven nivå. En höjd 
beloppsgräns bedöms önskvärd för att underlätta 
genomförandet. En eventuell förändring av detta 
belopp kan dock tidigast ske i samband med nästa 
revidering av nationell transportinfrastrukturplan. 

Vid de senaste revideringarna har ambitionen varit 
att lämna de sista fyra åren öppna för att på så sätt 
möjliggöra en mer flexibel och anpassningsbar 
hantering av åtgärderna. Syftet har också varit att 
hålla planen aktuell och inte vara låst i tolv år 
gamla beslut. Detta har dock visat sig minska 
möjligheterna till att hålla igång produktionen då 
det inte finns något alternativt objekt att tillgå när 
pågående objekt blir senarelagda. Att helt ”fylla” 
planen med namngivna åtgärder innebär samtidigt 
att eventuella framtida behov att ändra inriktning 
blir svårare. En avvägning behöver göras i kom-
mande åtgärdsplanering avseende namngivna 
åtgärder.

Ett annat alternativ kan vara att öka med fler 
flexibla, mindre, åtgärder/åtgärdspotter som är 
lättare att anpassa. Även mindre åtgärder tar 
relativt lång tid att starta upp, men är samtidigt 
mindre resurskrävande. Det blir därmed enklare att 
starta upp nya åtgärder om pågående åtgärder skulle 
stanna av. 

Sannolikt är en kombination av både fler 
namngivna åtgärder och en utökning av åtgärdspot-
ter bästa sättet att göra planen mer robust. I denna 
komplettering är dock både tidsramen och det 
ekonomiska utrymmet relativt begränsat. Dess-
utom med hänvisning till den relativt korta tid som 
kompletteringen avser kommer det medföra 
svårigheter att hinna påbörja arbetet med större 
åtgärder. 

Kommande plan bör anpassas så att känsligheten 
mot underförbrukning av medel minskar. 

E
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Sammanfattning 
Den regionala systemanalysen är ett inriktningsdokument som pekar ut de viktigaste 

funktionerna för regionens transportinfrastruktur. Systemanalysen utgör samtidigt underlag 

för den regionala inriktningsplaneringen och de prioriteringar av åtgärder som sker i 

arbetet med en regional transportinfrastrukturplan. 

 

Målet med systemanalysen är att ta fram de prioriterade funktionerna som 

transportsystemet i Västra Götaland bör tillhandahålla för att uppfylla de mål som finns på 

nationell och regional nivå. Dessa mål har konkretiserats i tre övergripande mål utifrån tre 

kategorier: transportsystem, godstransporter och persontransporter. Transportsystem är 

transportslagsövergripande och omfattar både person- och godstransporter. De nationella 

målen, klimatmålen samt det övergripande transportpolitiska målet, finns med som en 

viktig förutsättning.  

 

 
  



  

 

Utifrån dessa tre övergripande mål har funktionsmål formulerats som legat till grund för de 

prioriterade funktionerna. De nationella målen finns hela tiden med som en utgångspunkt 

för arbetet och spänner över alla områden. 

 

De prioriterade funktionerna beskriver de delar av transportsystemet som behöver 

utvecklas och är indelade i tre områden som speglar målen. Funktionsmålen och de 

prioriterade funktionerna illustreras i figuren nedan. 

 

För att transportsystemet ska kunna tillhandahålla de prioriterade funktionerna har 

strategier formulerats som sedan ligger till grund för vilka åtgärder som behöver 

genomföras. Strategier för att tillgodose de prioriterade funktionerna och uppfylla målen är 

följande: 

 

 Riktade anslag i nationell och regional plan för att säkra robustheten och minska 

miljöpåverkan i befintligt transportsystem 

 Fortsätta utveckla och implementera fyrstegsprincipen så att rätt åtgärd 

prioriteras 

 Tydliggöra godstransporternas behov i den regionala och nationella planeringen 

med huvudsaklig inriktning på järnväg 

 Definiera behov, alternativa lösningar, ekonomiska 

förutsättningar/alternativkostnader 

 Utveckla strategier för att stärka Vänersjöfartens kontakt med omvärlden 

 Tillhandahålla goda kollektiva resandemöjligheter i och mellan de starka stråken, 

med tillförlitliga och attraktiva färdmedel 

 Förbättrad samverkan och samordnad infrastruktur-, bebyggelse- och 

kollektivtrafikplanering 

 Tillgängliga och välfungerande bytespunkter för alla transportslag 

 Identifiera och utveckla framtida stråk och noder med utgångspunkt i 

fyrstegsprincipen 
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Bakgrund 
De regionala systemanalyserna kom till stånd på regeringens initiativ 2008 i samband med 

förberedelserna för de långsiktiga planerna för 2010–2021. Arbetet var frivilligt för alla län 

utom de län där länsstyrelsen då hade ansvaret för den regionala 

transportinfrastrukturplanen. Systemanalyserna låg till stora delar som grund för länens 

regionala transportinfrastrukturplaner och utgjorde även underlag för den nationella 

planen.  

Systemanalysen ska vara transportslagsövergripande med analyser av transportsystemets 

funktion och brister utifrån mål och behov. Utgångspunkten är att transportslagen ska 

komplettera varandra för att på ett optimalt sätt stödja efterfrågat transportbehov, stärka 

näringslivets förutsättningar och uppfylla de transportpolitiska målen. 

Västra Götalandsregionen tog år 2008 fram en systemanalys som har fungerat som stöd för 

regionens prioritering av åtgärder inom den regionala transportinfrastrukturplanen under 

två planrevideringar (2010, 2014). Inför revidering av ”Regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029” har Trafikverket utryckt en 

önskan att länsplaneupprättare tar fram en regional systemanalys. Arbetet ska redovisas till 

Trafikverket hösten 2016. 

 

Figur 1: Systemanalysen omfattar Västra Götaland med dess fyra kommunalförbund.  
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Syfte 
Huvudsyftet med den regionala systemanalysen är att ta fram en politiskt genomarbetad 

och förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Systemanalysen kommer 

att utgöra ett av underlagen i inriktnings- och åtgärdsplaneringen inför den regionala 

transportinfrastrukturplanen samt inför den nationella planen.   

 
Figur 2: Underlag till inriktnings- och åtgärdsplaneringen. 

Genomförande 
Systemanalysen har tagits fram med stöd av Trafikverkets rapport Regionala 

systemanalyser – en vägledning och följt huvuddragen i den processmetodik som finns 

redovisad i den. 

Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med jämn könsfördelning som drivit processen och 

fokuserat på politisk förankring. Processen har bestått av ett antal workshops, 

föredragningar och inspelsmöjligheter för de fyra kommunalförbunden och beredningen 

för hållbar utveckling (BHU). Totalt sett har ungefär 150 personer varit involverade i 

processen. Processens hållpunkter redovisas i Figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Trafikverkets 
inriktnings-
underlag

•Regional 
systemanalys

•Proposition

Inriktnings-

planering 

•Direktiv

•Nationell plan

•Regional plan

Åtgärds-

planering 

Figur 3: Processen för framtagandet av den regionala systemanalysen för Västra Götaland under år 2016. 
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Mål och preciseringar 
Utvecklingen av det regionala transportsystemet ska följa de nationella, regionala och 

delregionala målen. Dessa mål är därför en viktig utgångspunkt i arbetet med 

systemanalysen. I kapitlet beskrivs de mål och måldokument som berör transportsystemet 

som tagits fram på nationell respektive regional nivå. Utifrån dessa mål har sedan tre 

övergripande mål formulerats för transportsystemet. 

Med utgångspunkt i de nationella och de regionala målen som har betydelse för 

infrastruktur och mobilitet har en målbild tagits fram för transportsystemet i Västra 

Götaland, se Figur 4. Målen är formulerade utifrån tre kategorier: transportsystem, 

godstransporter och persontransporter. Transportsystem är transportslagsövergripande och 

omfattar både person- och godstransporter. De nationella målen finns med som en viktig 

förutsättning. Utifrån dessa tre övergripande mål har sedan funktionsmål formulerats som 

legat till grund för de prioriterade funktionerna. 

Nationella mål 
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

För att uppnå målet ska transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god 

kapacitet. Därutöver har ett funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats: 

Funktionsmål: Skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska medverka  till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och vara jämställt utifrån män och kvinnors transportbehov. 

Figur 4: De tre övergripande målen för transportsystemet i Västra Götaland. Transportsystemet ska även förhålla sig till 

de nationella målen. 
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Hänsynsmål: Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö och hälsa. 

Transportsystems utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dö 

eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls. 

På nationell nivå finns även Sveriges klimatmål som transportsystemet ska anpassas till. 

Det innebär att minska utsläppen av växthusgaser och att öka andelen förnybar energi.  

Regionala och delregionala mål 
Målen för utvecklingen av transportsystemet har sin grund i beslutade mål och inriktningar 

för regionen. Västra Götaland har flera regiongemensamma styrande dokument som 

behandlar transportsystemet, se sammanställning i Figur 5. 

 

Figur 5: Sammanställning av regionala mål i befintliga dokument för Västra Götaland 
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Vision Västra Götaland – Det goda livet formulerar visioner för regionen och övergriper 

därför de övriga måldokumenten. Enligt visionen ska Västra Götaland vara ett 

internationellt transportnav där transportsystemet förändras i hållbar riktning. 

Infrastrukturen ska vara hållbar och konkurrenskraftig och regionen ska ha ett 

konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik. 

VG2020 är ett strategiskt dokument som utgör Västra Götalands regionala 

utvecklingsprogram om regionalt tillväxtarbete. Västra Götaland ska utvecklas mot en 

ledande kunskapsregion, en region för alla, en region som tar globalt ansvar samt en region 

som syns och engagerar. I VG2020 uttrycks 32 prioriteringar, exempelvis ska regionen 

investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling, bygga ut en 

föredömlig kollektivtrafik, stödja hållbar utveckling samt göra regionen till modell för 

hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land. 

Budget 2016 lyfter det strategiska målet att Västra Götaland ska sträva efter det hållbara 

samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen. Arbetsmarknaden ska utvidgas 

genom hållbara transporter och miljöpåverkan ska minska. I hela regionen ska antalet 

nöjda resenärer med kollektivtrafiken öka och skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver kollektivtrafikens 

långsiktiga utveckling fram till år 2025. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens 

marknadsandel ska öka för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region.  

Klimatstrategi för Västra Götaland pekar ut sex fokusområden för skapandet av hållbar 

tillväxt för regionen. Prioritering 2, 3 och 4 avser transportsystemet; 2: Effektiva 

godstransporter – grön logistik, 3: Effektiva persontransporter – mobilitet och 4: 

Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart. 

Enligt Godstransportstrategi för Västra Götaland ska Västra Götaland fortsätta utvecklas 

som högklassig och hållbar transport- och logistikregion både nationellt och internationellt. 

Målbilden som pekas ut i godsstrategin är att Västra Götaland är Nordens ledande 

logistikregion som erbjuder effektiv logistik och en infrastruktur som stöder näringslivets 

behov och regionens utveckling på ett sätt som värnar hållbarhet, hela regionen och 

samhällsekonomisk effektivitet. 

Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. 

Tågtrafiken är det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och 

växande arbetsmarknadsregioner i regionen. Målbilden är att tågresandet i Västsverige ska 

trefaldigas mellan år 2006 och 2035. För att nå målbilden behöver järnvägens kapacitet och 

hastighet öka vilket kräver investeringar i infrastrukturen. 

Cykelstrategin innehåller visioner och mål ska utgöra ett stöd i arbetet med att planera, 

prioritera och bygga ut cykelvägar i länet. Målet är att skapa förutsättningar för ökad och 

säker cykling. Strategin pekar ut prioriteringsprinciper där vardagscyklande till målpunkter 

i anslutning till tätorter har högst prioritet. 
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Västra Götaland – nu och framåt 
I följande kapitel lyfts ett antal centrala förutsättningar och grunder fram för hur 

regionens transportsystem ska bli bättre och där utvecklingen tillsammans med 

användarna av transportsystemet har en viktig roll. Därför återges ett urval av statistiska 

ögonblicksbilder och resonemang om regionens nuläge och utmaningar att hantera inför 

framtiden. För läsaren är det viktigt att komma ihåg att enskilda händelser kan få stora 

statistiska genomslag på årsbasis, men att de i de enskilda fallen inte avslöjar något om 

trenden. 

Demografi och arbetsmarknader 
I Västra Götaland såväl som i många andra delar av Sverige pågår en fortsatt 

urbaniseringsutveckling där relationen mellan stad och land får en ändrad funktion. I landet 

bor idag 1,7 miljoner människor i de tre storstadsområdena vilka under de kommande 40 

åren enligt SCB bedöms öka med ytterligare 40 procent. Tillväxten sker generellt i 

Sveriges större städer men det är främst förortskommuner till Stockholm, Göteborg och 

Malmö som ökar mest. Detta beror både på ett ökat födelsenetto och positivt 

inflyttningsnetto från landsbygden, sammanfattningsvis en pågående urbanisering. I 

universitet- och 

högskolestäderna kan 

inflyttningen delvis också 

förklaras av regionalisering av 

högre utbildning och att ett 

större antal unga väljer att 

flytta för att studera, men 

också att urbanisering drivs 

starkt av faktorer som är 

knutna till arbetsmarknaden.  

Västra Götaland präglas 

fortfarande av 

tillverkningsindustri men 

kompletteras och omvandlas 

tillsammans med omvärlden 

till en ökad tjänstesektor och 

småskalig 

innovationsverksamhet. Den 

historiska strukturen gör delar 

av regionen stark men också 

sårbar för förändringar.  

Den ökade 

befolkningstillväxten 

påverkas även av 

omvärldsfaktorer som styr 

migrationen till Sverige. 

 
Figur 6: Antal invånare i Västra Götaland och Halland 2014 samt  

befolkningsutvecklingen 2000-2013. (Funktionell geografi, Sweco 2016) 
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De senaste åren har ett antal 

händelser gett ett ökat 

flyktingmottagande som inte 

fångas upp i det statistiska 

underlaget i Figur 6. Det är 

även idag svårt att beskriva 

hur den slutgiltiga 

fördelningen av dessa effekter 

kommer sprida sig de 

kommande åren. 

Figur 6 och Figur 7 illustrerar 

befolknings- respektive 

sysselsättningsutvecklingen 

från millennieskiftet fram till 

2013. Den procentuellt största 

tillväxten inom båda 

områdena sker i de större 

tätorterna och i dess närhet. 

Sysselsättningsutvecklingen 

visar på en större utmaning på 

landsbygden samtidigt som 

invånare i hög grad kan 

förväntas bo kvar istället för 

att flytta närmare sitt nya 

arbete. Invånare i regionen 

verkar därmed villiga att resa 

längre vilket ger ökad 

efterfrågan på 

persontransporter, både till 

antal och till avstånd. 

Även här kan enskilda händelser med stor lokal påverkan få genomslag i det statistiska 

underlaget. Det är därför viktigt för läsaren att komma ihåg att, för främst, händelser som 

skett i periodens slut inte bör ligga till grund för djupare analys utan att även inhämta 

information om hur samhället anpassat sig efter 2013.  

Beskrivningarna ovan ger dock en bra bakgrund till kommande avsnitt om hur vi rör oss i 

regionen och vilka faktorer det är som driver efterfrågan på transport. 

  

Figur 7: Antal i sysselsättning i Västra Götaland och Halland år 2013 och 

sysselsättningsutveckling 2000-2013 (Funktionell geografi, Sweco 2016) 
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Ortstruktur och rörelsemönster 
Sett till ortstruktur, hur orter förhåller sig till varandra, liknar Västra Götaland mönstret för 

hela landet med en monocentrisk ortstruktur där utbytet mellan orterna är bristfälligt. Här 

skiljer man sig från Mälardalen och Skåne som skapat en hierarkisk eller komplementär 

ortstruktur där exempelvis Stockholm dominerar respektive Malmö-Lundregionen som 

hittat en samverkan. Till skillnad från de övriga storstadsregionerna skiljer sig Västra 

Götaland åt som en monocentrisk region som en följd av Göteborgs tydliga dominans, se 

Figur 8. Detta innebär att en tydligare struktur av enskilda urbana aktivitetscentra där 

utbytet dem emellan är bristfälligt. 

Samspelet mellan 

infrastruktur, arbetsmarknad 

samt tätortstruktur är viktigt 

och i regionen skiljer sig 

förutsättningarna åt. Ur ett 

tätortsperspektiv återfinns mer 

än en tredjedel av regionens 

322 tätorter i närheten till 

Göteborg samtidigt som 

kommunerna väster om 

Vänern saknar större tätorter 

att bygga runt vilket gör dem 

mer sårbara för lokala 

förändringar. 

De norra delarna av regionen 

innehåller i huvudsak fem 

centrala stråk varav samtliga 

har koppling till 

Trestadsområdet (Uddevalla-

Vänersborg-Trollhättan) som 

genom detta utvecklat ett 

ömsesidigt utbyte med ökat 

underlag för rörlighet. Övriga 

delarna norr om Trestad 

kopplas i huvudsak samman 

med övriga regionen genom 

starka stråk som E6 och E45, 

men saknar effektiva 

förbindelsestråk på tvären.  

  

Figur 8: Pendlingsflöden mellan tätorterna i VG och tätorter i de 

angränsande länen (Funktionell geografi, Sweco 2016). För definitioner, 

se Tabell 1. 
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Relationen och utbytet på arbetsmarknaden är dock viktigt för regionen, inte minst för de 

angränsande nordvästra delarna. Figur 9 redovisar arbetspendlingen 2013 mellan 

respektive kommunalförbund i regionen, Fyrbodal redovisas på kommunnivå. Den 

samlade arbetspendlingen från Fyrbodal uppgår till ca 3 900. Statistiken visar på ett 

mycket ojämn utbyte mellan länderna. 

Ortstrukturen i regionens nordöstra delar liknar en polycentrisk ortstruktur med ett 

dussintal stråk och bra pendlingsavstånd mellan jämnstora orter. I lokaliserings- och 

pendlingsmönstret framstår Skövde med Västra stambanan med en särställning som 

kompletteras starkt av orter som Lidköping, Skara och Mariestad, vilka kan skapa balans 

och stark interaktion med stöd av bland annat starka stråk som E20 och det stora antalet 

tvärförbindelser som riksvägarna 26, 44, 47 och 49 utgör. Till detta finns flertalet starka 

komplement i samtliga väderstreck som skapar möjlighet till utbyte både in och ut till 

ytterområdena samt angränsande regioner. 

Göteborg är regionens naturliga centrum och skapar både lokalt och regionalt en 

monocentrisk struktur. Bilden bekräftas av de fem lokala stråk som samtliga utgörs av hög 

kapacitet och som kopplas samman i staden. Närheten till Halland i söder skapar också en 

stark dragningskraft längs med E6 och Västkustbanan genom norra Halland. Samtliga av 

regionens större tätorter är belägna längs med ett av de fem stråken och är belägna inom ett 

avstånd av 50 km från Göteborg. Tre av dessa kopplas även ihop med pendeltågssystemet 

runt Göteborg vilket förstärker möjligheten till effektiv pendling. Göteborgs dominans 

leder till ett asymmetriskt pendlingsmönster som skapar utmaningar i infrastrukturen över 

dygnet i alla relationer, delvis med undantag för riksväg 40 som en följd av 

jämviktsrelationen Göteborg-Borås. 

Figur 9: Antal arbetspendlare (2013) från kommun i Fyrbodals kommunalförbund (rött) respektive från övriga 

regionalförbund (gult) till Norge. Till vänster redovisas även arbetspendling från Norge till kommun i Västra Götaland 

fler än 10 (grön). (Statistikdatabasen, Västra Götalandsregionen, SSB & SCB) 
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I regionens sydöstra delar har Borås central funktion förstärkts vilket också tydligt 

illustreras i Figur 8. Samtliga starka stråk i området (riksvägarna 27, 40, 41, 42, 46) utom 

ett har därför koppling till Borås. Regionalt förstärks även bilden av Borås attraktionskraft 

som den ort som lyckats skapa en jämnvikt i pendlingsutbytet med Göteborg. 

Sammanfattningsvis visar lokaliseringsmönstret därför på en monocentrisk struktur då 

majoriteten av de större tätorterna är lokaliserade längs ett starkt stråk med koppling till 

Borås samtidigt som tvärförbindelser mellanstråken saknas. 

De starka stråken är centrala delar i regionens transportsystem. De möjliggör ett samspel 

mellan stad och landsbygd samt skapar ökade möjligheter till regionförstoring. I de starka 

stråken skapas också ökade möjligheter till effektiv kollektivtrafik som är mer bärkraftig 

och steget mot målen om ett hållbarare transportsystem. För år 2016 har Västtrafik ett 

övergripande delmål om att kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bil ska vara 

minst 28,5 % inom huvudmålet om ett fördubblat kollektivt resande i perioden 2006-2025. 

År 2014 var Västtrafiks marknadsandel (ej övrig kommersiell trafik) för arbetspendling i 

de starka stråken in mot Göteborg mellan 20 och 45 %.  

Tabell 1: Antal arbetspendlare mellan Västra Götaland och angränsande region samt kvot år 2013.  

(SCB, bearbetad av Sweco) 

Ut In Antal  Ut In Antal  Kvot* 

Halland 

V
äs

tr
a 

G
ö

ta
la

n
d

 

23 496 

V
äs

tr
a 

G
ö

ta
la

n
d

 

Halland 12 039  1,95 

Jönköping 2 501 Jönköping 3 811  0,66 

Skåne 4 023 Skåne 2 772  1,45 

Stockholm 4 955 Stockholm 10 118  0,49 

Värmland 2 198 Värmland 1 759  1,25 

Örebro 956 Örebro 853  1,12 

Övriga riket 6 217 Övriga riket 5 351  1,16 

Norge 827 Norge 8 318  0,10 

Pendling mäts som antalet förvärvsarbetande som har sitt huvudsakliga arbetsställe i en annan 

kommun än i den kommun där denne är folkbokförd.  

 

*Pendlingskvot = inpendlare dividerat med utpendlare,  

1 = in- och utpendling lika stor,  

2 = inpendlare dubbelt mot antal utpendlare,  

0,5 = utpendlare dubbelt mot antal inpendlare 

På samma sätt som regionens interna flöden är central, är relationen till övriga regioner 

viktig. Inte minst på lokal nivå, vanligtvis vid regiongränserna, kan detta i många fall anses 

vara ett viktigare utbyte än den inomregionala. Tabell 1 ovan visar flöden för 

arbetspendling in respektive ut från regionen till angränsande regioner samt Stockholm, 

Skåne och Norge samt övriga Sverige samlat. I förhållande till befolkningsmängd får 

exempelvis utbytet med Norge en central roll i Fyrbodal samtidigt som även Kungsbackas 

försörjning av arbetskraft  (13 600) till Göteborg ger hög efterfrågan persontransporter i 

stråket mot Halland. Tabell 1 redovisar även pendlingskvoten mellan in och utpendlare till 

regionen. Sammanfattningsvis har Västra Götaland ett större inflöde i samtliga relationer 

utom till Jönköping, Stockholm och Norge. Ur ett transportsystemsperspektiv är ett jämnt 

utbyte (kvot nära 1) att föredra, då flödena i systemet ger effektivare nyttjandegrad i båda 

riktningarna. 
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Gods 
Västra Götaland präglas att vara en godstransportintensiv region med hög försörjningsgrad 

åt parter både inom och utom regionen. För Sveriges, liksom för Norges, transportsystem 

har Göteborgs hamn en central roll i sin koppling till globala nätverk som från Göteborg 

kopplas samman med starka godsstråk som E6, E20, E45, riksväg 40 samt Västra 

stambanan och Västkustbanan för vidare transport i systemet. 

Regionen har en hög andel godsvolym på väg (60 procent inklusive transport till hamn) 

samt en relativt låg andel på majoriteten av järnväg- och närsjöfartstråken. Regionen har i 

sin framarbetade godstransportstrategi tillsammans med ovan identifierat att även 

förutsättningarna för transportslagsövergripande system samt kapacitet och tillförlitlighet 

är två utmaningar för fortsatt utveckling. Sammanfattningsvis identifieras ett antal viktiga 

stråk fördelade på väg, järnväg, sjöfart och flyg samt hamn och logistikintensiva områden i 

regionen, dessa illustreras i Figur 10. Figuren inkluderar dock inte övriga stödfunktioner så 

som omledningsvägar eller liknande system. 

 

  

Figur 10: Illustration över huvudsakliga godsstråk och logistikintensiva områden i regionen (Godstransportstrategi 

Västra Götalandsregionen, 2016)  
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Funktioner och strategier för Västra Götaland 
I detta avsnitt redovisas funktionsmål, prioriterade funktioner samt strategier. De tre 

övergripande målen för Västra Götalands transportsystem har brutits ner i fyra 

funktionsmål. Dessa är sorterade på tre områden: transportsystem, godstransporter, och 

persontransporter. Den första, transportsystem, utgår ifrån hur själva infrastrukturen ska 

utvecklas för att totalt sett svara upp emot helheten av gods- och persontransporter som 

beskrivs därefter. Funktionerna fokuserar på det viktigaste för hur dessa transporter ska 

kunna genomföras på ett så hållbart och ändamålsenligt sätt som möjligt medan det 

sistnämnda utgår mer ifrån hur själva infrastrukturen ska utvecklas för att totalt sett svara 

upp mot helheten. 

Området transportsystem innefattar infrastruktur för samtliga transportslag och på olika 

nivåer, från de internationella och nationella till de regionala och lokala. Funktionsmålet är 

’En tillförlitlig och stark infrastruktur som möjliggör hållbara transporter, arbete och 

boende i hela regionen’. 

Godstransporter inkluderar transporter till och från Västra Götaland, transit samt 

transporter inom regionen. Funktionsmålet för godstransporter är ’Effektiva, hållbara och 

välfungerande transportkedjor med fortsatt utvecklad sjöfart och hamnverksamhet’. 

Persontransporter inkluderar arbets- och studieresor, tjänsteresor och fritids- och 

turistresor. Inom persontransporter finns två funktionsmål: ’Storregional/nationell 

arbetsmarknad med närhet till internationella affärer’ samt ’Attraktivt och hållbart 

resande i starka stråk mellan regionala och interregionala knutpunkter’. 

De prioriterade funktionerna anger de delar av transportsystemen i Västra Götaland som är 

särskilt viktiga i åtgärdsplaneringen och ligger tillsammans med strategierna till grund för 

de åtgärder som sedan prioriteras, se Figur 11. 

Figur 11: Processpilen visar de olika stegen från mål till åtgärd där de första stegen är en del av inriktningsplaneringen 

och där strategierna är övergången in i åtgärder som ingår i åtgärdsplaneringen, se Figur 2. Målen redovisas i Mål och 

preciseringar på sidan 3.  

 

I kommande avsnitt illustreras funktionsmålen tillsammans med de prioriterade 

funktionerna samt funktionsmålen tillsammans med strategierna. För en sammanställning 

av funktionsmål, prioriterade funktioner och strategier se Bilaga 1 – Funktionsmål, 

prioriterade funktioner och strategier. 

 

 

Mål Funktionsmål Funktion Strategi Åtgärd
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Funktionsmål och prioriterade funktioner 
De övergripande målen för Västra Götalands transportsystem har konkretiserats i fyra 

funktionsmål. Utifrån dessa har  funktioner som transportsystemet ska tillhandahålla för 

att nå målen formulerats. Dessa har prioriterats, omarbetats och omformulerats under 

processens gång. Totalt har åtta funktioner lyfts fram som allra viktigast. Funktionsmålen 

och de prioriterade funktionerna finns redovisade på sidan 14.  

De prioriterade funktionerna är kategoriserade utifrån de områden som målen anger 

samtidigt som de spänner över mellan områdena och i flera fall uppfyller flera mål inom 

det övergripande huvudmålet för regionens utveckling på sikt. Transportsystem spänner 

över de övriga områdena då den är helt transportslagsövergripande och innefattar 

funktioner på alla samhällsnivåer (nationellt, regionalt, lokalt). 

Funktionerna har kommit fram genom den process som tidigare redovisats men också 

bearbetats under hand i arbetsgruppen och stämts av löpande med olika politiska 

grupperingar. De prioriterade funktionerna som har lyfts fram är de som anses allra 

viktigast för regionen att arbeta med i kommande åtgärdsplanering men transportsystemet 

har även andra funktioner som är viktiga för regionens utveckling. 
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Sammanställning av funktionsmål och prioriterade funktioner för transportsystemet i 
Västra Götaland 
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Strategier för att nå målen för de 
prioriterade funktionerna 
För att transportsystemet i Västra Götaland ska kunna tillhandahålla de prioriterade 

funktionerna behöver strategier formuleras som i nästkommande steg ligger till grund för 

de åtgärder som behöver genomföras.  

Strategierna som redovisas kan i sin tur innehålla ett stort antal olika slags åtgärder. De 

åtgärder som sedan genomförs kan sorteras in i de fyra stegen av fyrstegsprincipen (se 

Figur 12). Ansvariga för genomförandet av dessa finns bland organisationer och 

myndigheter i alla tre samhällsnivåer (nationellt, regionalt och lokalt). 

Figur 12: Fyrstegsprincipen. 

På sidan 16 presenteras strategier för Västra Götaland. Dessa är, liksom de prioriterade 

funktionerna, sorterade utifrån funktionsmålen i de tre områdena men kan också spänna 

över flera områden. För en sammanställning av funktionsmål, prioriterade funktioner och 

strategier se Bilaga 1 – Funktionsmål, prioriterade funktioner och strategier. 
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STEG 3 
Bygg om 

Åtgärder som innebär 
begränsade 
ombyggnationer 

STEG 4 
Bygg nytt 

Åtgärder som innebär 
nyinvesteringar 
och/eller större 
ombyggnadsåtgärder 
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Sammanställning av strategier för transportsystemet i Västra Götaland 
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Bilaga 1 – Funktionsmål, prioriterade funktioner och strategier 
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Åtgärdsplanering 
2020 
Boråsregionen 
Komplettering av Regional 
infrastrukturplan 2018-2029 
 

 
  

2020 

BORÅSREGIONEN  
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND 

KARIN BJÖRKLIND | Regionutvecklare: samhällsbyggnad, infrastruktur och kollektivtrafik 

 



2 
 

 
 

Allmänt om kompletteringen 
Det har i dagsläget inte kommit några signaler om revidering av den nationella 
väginfrastrukturplanen. 

Den regionala planen behöver kompletteras för de sista åren inom den nu gällande planperioden 
2018-2029 och Västra Götaland påbörjar åtgärdsplanering under hösten 2020.  

De resterande medlen i planen är begränsade och det kommer sannolikt enbart finnas utrymme för 
1-2 större namngivna objekt inom hela Västra Götaland. Information om storleken av tillgängliga 
medel har inte angetts exakt utan är enbart uppskattningar från Trafikverket. Dessa uppskattningar 
har varierat mycket pga svårigheten att beräkna kostnader för de planerade projekt som är 
framflyttade i tid. 

Västra Götaland har tagit fram ett förslag till inriktningsunderlag1 som kommer att utgöra underlag 
för åtgärdsplaneringen. Inriktningen utgår ifrån tidigare genomförd systemanalys2 (med några 
mindre justeringar) och är kompletterad med nya kunskapsunderlag. Planeringsprinciperna kommer 
att vara mer inriktade mot trafiksäkerhet och miljö jämfört med tidigare tongivande princip om 
framkomlighet och restider. 

Efter sommaren är en diskussion nödvändig om hur fördelningen av resterande medel skall göras 
både inom olika åtgärdsområden och vilka objekt som skall lyftas. De fyra kommunalförbunden 
kommer att argumentera för sina ”objekt” och det kommer att behövas prioriteringar. 

Det finns olika strategier som diskuteras i tjänstepersonsgrupperingar: välja en eller två större 
åtgärder eller att satsa allt på det mindre vägnätet. Men frågan är för vilken framtid vi bygger. 

Preliminär tidsplan för Boråsregionen 
Moment Tid 

Startmöte för tjänstepersoner i arbetsgruppen 9 juni 2020 

Inventering av tidigare inspel och bedömning av om det finns några 
åtgärder som inte är omhändertagna och som fortfarande bedöms 
som aktuella 

Juni-Juli 

Arbetsgruppen tar fram förslag till inspel Hösten 2020 

Beslut om inspel från Boråsregionen Prel dec 2020 
 

Politisk förankring sker löpande i BH7 och på Direktionen 

Tidsplan (VGR) 
Åtgärdsplanering    hösten 2020 

VGR bygger planen    aug 2020 - maj 2021 

Förankring i kommunalförbunden   vintern 2020 

 
1 Förslag till inriktningsunderlag för transportinfrastruktur 
2 Systemanalys VGR transportinfrastruktur 
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Remiss      juni 2021 – okt 2021 

Fastställande av planen    tidigt 2022 

Politisk avstämning sker löpande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 

 

 
Boråsregionens arbetsgrupp 
Arbetsgruppen består av tjänstepersoner från medlemskommunerna som arbetar med fysisk 
planering. Karin Björklind på kommunalförbundet är sammankallande. 

Kommunrepresentanter: 
Lars Carlsson, Bollebygd 
Janne Petersson, Borås 
Elin Berg, Mark  
Fredrik Skoog, Svenljunga 
Ellinor Lundholm, Tranemo 
Johan Persson, Ulricehamn 
Rasmus Persson, Vårgårda  
Maja, Sallander Herrljunga 

 
Tidigare inspel 
Utredningar över hur tidigare inspel3 har omhändertagits har gjorts löpande och enligt senaste 
genomgången  har samtliga beslutade objekt varit föremål för åtgärder eller ligger i planer framöver.  

Inför arbetet med åtgärdsplaneringen under 2020 behöver dessa inspel ses över. Om det är något 
inspel som inte lett till önskvärt resultat skall detta tas med även i kommande åtgärdsplanering och 
där vägas mot nya förslag. 

Efter senaste revideringen 2017 har en stor ÅVS genomförts på det regionala vägnätet, väg 156. En 
samlad effektbedömning av åtgärdsförslagen ska komma innan höstens åtgärdsplanering påbörjas. 

En genomgång behövs för att se om det finns ytterligare åtgärdsförslag i någon ÅVS som ska ingå. 

 

 

 
3 Boråsregionens inspel 2017: 20170224 §12 Prioritering av förslag av inspelade kandidater brister på 
vägar över 25 miljoner 

 



 
     Till 
     Västra Götalandsregionen 

      

 
 

”Prioritering av föreslagna kandidater till brister 

över 25 miljoner, bilaga 5” 
 
Inledning 
Den gällande regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014–2025. 
Den revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden 2018–2029. Första 
delen i processen, inriktningsplanering, är nu inne i sitt slutskede. 
 
Den 12-åriga nationella planen är indelad i tre perioder, ambitionen är att den regionala planen 
ska följa samma process: 
År 1-3, förslag till byggstart 
År 4-6, förslag till förberedelse för byggstart 
År 7-12, föreslagna brister som kräver fortsatt utredning 
 
Samtliga objekt i den lista över brister i infrastrukturen som Direktionen beslutat den 9 december 
2016, i linje med det nya planeringssystemet, kommer bli föremål för åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS)/utredningar och allteftersom processen framskrider landa i nya objekt/åtgärder. Västra 
Götalandsregionen önskar nu få in kommunalförbundens prioritering av 2-4 av de utpekade 
brister som kan anses vara mest mogna i processen att genomföras av de förslagen till kandidater 
till brister. Prioriteringen är ett viktigt underlag för att komma igång med arbetet med 
åtgärdsplaneringen och den stegvisa konkretiseringen av kommande planförslag. Förutom 
genomförbarhet togs hänsyn till årsdygnstrafik (ÅDT) och stråktänk vid prioriteringen. 
Inför beslutet av vilka brister som anses först genomförbara är det av största vikt att påminna om 
att alla de tio kandidater som levererats till Västra Götalandsregionen fortfarande gäller. De 
prioriterade 2-4 bristkandidater som nu beslutas är de mest mogna att läggas tidigast i 
utredningsprocessen och kommer bli aktuella ca år 7-9  i fasen kallad ”År 7-12, föreslagna brister 
som kräver fortsatt utredning. 
 
De brister (både nya och de som finns med i nuvarande plan) som Boråsregionen valt att föreslå i 
kommande plan ersätter de brister som åtrerfinnsi nuvarande plan. 
 
Boråsregionens/Sjuhärads kommunalförbunds prioritering av föreslagna kandidater 
 

Väg 27 
Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät. Utpekad i 
Godstransportstrategin för Västra Götaland som huvudsakligt godsstråk.   
 
Brist 
Viltdrabbad sträcka. Vägen inte mötesseparerad. Vägens standard för internationell 
gränsöverskridande transporter är undermålig. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nyttor 
Vägen skulle binda ihop Västsverige med Sydöstra Sverige och underlätta för näringslivets 
transporter, regional, nationellt och internationellt. 
 
Funktion i systemanalysen 

 Välfungerande arbets- och studiependling.  

 Tillgänglighet till Göteborgs hamn. 
 

Motivering 
Vägen är en viktig koppling Karlskrona-Göteborg. Vägen är utpekad som viktig stråk gällande 
godstrafik i Godstransportstrategin. 
 
ÅDT 
Kilakorset: 5 200, därav 15 procent tung trafik. 
Limmared: 5 600, därav 15 procent tung trafik. 
Tranemo: 5 000, därav 15 procent tung trafik. 
Länsgräns: 4 000, därav 17 procent tung trafik. 
 

Utredningar som är genomförda eller planerade 

 Väg 27 problemstudie från riksväg 154 till F-läns gräns, objektnummer 43 60 10 
upprättad av WSP (Vägverket beställare) (år 2005). 

 ÅVS riksväg 27, Limmared-Kroksjön (år 2015-2016). 

 Samrådshandling och vägplan gällande viltstängsel riksväg 27 (År 2016). 
 

Väg 41  
Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät. Utpekad i 
Godstransportstrategi för Västra Götaland som huvudsakligt godsstråk.   
 
Brist 
I genomförd ÅVS pekas en mängd brister ut. Mitträcke saknas på hela sträckan. Bristande 
trafiksäkerhet. 
 
Nyttor 
Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder bidrar till lokal, regional och nationell 
nytta. Förkortade restider.  
Funktion i systemanalysen 

 Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling.  

 Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv, turism för alla transportslag.  

 Tillgänglighet till Göteborgs (och Varbergs) hamn. 
 
Motivering 
Ökad tillgänglighet till Varbergs hamn. Viktigt för arbets- och studiependling, kollektivtrafikstråk. 
 
ÅDT 
Borås: 7 100, därav 17 procent tung trafik. 
Kinna: 7 400, därav 12 procent tung trafik. 



 
Horred: 6 000, därav 12 procent tung trafik. 
 
 
 
Utredningar som är genomförda eller planerade 

 ÅVS Viskadalsstråket genomförd. Där finns också förslag på åtgärder inför 
fortsättningen. 

 
 

Väg 156 
Utpekad som regionalt viktig väg på sträckan Skene-väg 40, övrig vägsträcka är kompletterande 
regionalt viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät. 
 
Brist 
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrister i Skene centrum. Trafiksäkerhetsbrister Skene-Väg 40 
(stråk 6) Bristande trafiksäkerhet Skene-Svenljunga-Tranemo-F-län. 
 
Nyttor 
Åtgärd i Skene centrum finns med i FÖP som ny sträckning. Skene-Väg 40 stor betydelse för 
näringslivet och arbets- och studiependling. Binder ihop Mark-Svenljunga-Tranemo till ett stråk. 
 
Funktion i systemanalysen 

 Välfungerande arbets- och studiependling.  

 Tillgänglighet till Göteborgs hamn.  

 Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats.  

 Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv, turism för alla transportslag.   
 
Motivering 
Förbifart Skene ökar tillgängligheten. Förbättrar arbets- och studiependling. Näringslivets 
transporter underlättas och lättare nå Göteborgs hamn. Ökar tillgängligheten till Landvetter 
flygplats. 
 
ÅDT 
Hällingsjö: 6 800, därav 8 procent tung trafik. 
Hyssna: 6 000, därav 10 procent tung trafik. 
Skene: 6 700, därav 11 procent tung trafik. 
Örby-Svenljunga: 1 250, därav 14 procent tung trafik. 
Svenljunga-Tranemo: 1 800, därav 15 procent tung trafik. 
Tranemo-Nittorp: 1 100, därav 13 procent tung trafik. 
Nittorp-F-länsgräns: 750, därav 20 procent tung trafik. 
 
Utredningar som är genomförda eller planerade 

 Ingår delvis i stråk 6 – stråkstudie gjord 2007.  

 Förbifart Skene finns med i Marks översiktsplan som kommer att antas under året.   

 ÅVS under 2017 på Väg 156 genom Svenljunga tätort, i centrala delen, väster om 
korsningen med väg 154 – ”Trafiksäkerhetsproblem i anslutning till Väg 156 i centrum av 
tätorten Svenljunga. Viktiga målpunkter utmed delsträckan där behov av säkra passager 
samt tydliga anslutningar till hållplatser och skolan är en viktig del i utredningen. Väg 156  
 
 



 
 
 
 
är ett utpekat stråk i det funktionella vägnätet. Trafikmängden är ca 5000 fordon/dygn. 
Ca 11% är tunga fordon. Vägen är även utpekad som prioriterat vägnät för 
kollektivtrafik”. 

 Trafikutredning korsning Brogatan, Svenljunga. 2013-05-30, (Tyrens). 

 Trafikutredning- Väg 156 genom Svenljunga 2010-01-26, (Tyrens).  

 Vägplanen som gjordes inför GC-bana Brogatan och till det hörande utredningar, 
fastställd 2016. 

 Kringledning kring Svenljunga centralort är behandlad i FÖP Svenljunga från 2007. 
 
 

Väg 180 
Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät.  
 
Brist 
Vägen har stora trafikproblem i nuvarande dragning genom Borås tätort. Periodvis köbildning för 
alla trafikslag. Övrig vägsträcka är krokig, smal och kuperad. 
 
Nyttor  
Ny sträckning är samhällsekonomiskt lönsam. Ökad trafiksäkerhet och kortare restid på hela 
sträckan. Stärker arbetsmarknadsregionen. 
 
Funktion i systemanalysen  

 Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling.   

 Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och turism för alla transportslag.   

 Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats.                                                                                                                                    
 
Motivering 
Analyser visar att en ny väganslutning mellan Viareds-motet och en punkt norr om Sandhult på 
väg 180 skulle få stor positiv påverkan på vägstrukturen i Borås och Boråsregionen. Sträckan 
finns med i nu gällande ÖP06, har nyligen analyserats och är samhällsekonomiskt lönsam. Den 
nya kopplingen mellan väg 40 och väg 180 kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik och 
farligt gods från stadens centrum och infartsgator. Avlastar väg 42 genom Fristad, Sparsör och 
Frufällan. Skaraborgsvägen, Kungsleden och Norrby Långgata. Delar av Göteborgsvägen avlastas 
också från tung trafik och farligt gods vilket ger nya möjligheter för stadsutveckling. Med 
förbättrad anslutning till Tvåstadsområdet förstärks arbetspendlingen i detta stråk och trafik från 
Boråsregionen kan ansluta till Tvåstadsområdet utan att belasta gatunätet i Borås tätort. Vägen 
finns med i Noden Borås och ingår i stråk 9 och den stråkstudien som gjordes 2007. ÅVS ska 
påbörjas under 2017. 
 
ÅDT 
Sandhult: 3 800, därav 9 procent tung trafik. 
Ekås: 5 800, därav 8 procent tung trafik. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Utredningar som är genomförda eller planerade 

 ÅVS Noden Borås - pågående ÅVS. 

 Översiktlig vägstudie Sandhult  - Viared (Nabbamotet), konsultrapport (SWECO), 
november 2005. 

 Trafikanalys för nu vägförbindelse mellan Sandhult och väg 40 samt översiktlig 
effektbedömning, konsultrapport (SWECO), juli 2006. 

 Vägstudie Borås väg 180, ny förbifartsväg Sandhult- Viared, konsultrapport /VBB. 
trafikplanering), februari 1995. 

 Översiktsplan ÖP06, Juni 2006. 

 Kommande ÅVS Stråk 9 Alingsås - Borås, beräknas starta under 2017.  

 Trafikverket - Förstudie Norra länken, Alingsås. Förbindelse mellan väg E20 och väg 
1890, (sid 9), objektnummer 85 54 59 40, april 2012 (kopplat till stråk 9). 

 
 



Västra Götalandsregionens program för 
cirkulärt mode och hållbara miljöer 2017-2020 



Västsverige – en innovativ cirkulär arena



Omställning till cirkulär textilbransch



Flera utmaningar

Snabb konsumtion ger brist på textila fibrer, ökning sker med fossila syntetfibrer.  

Vi köper 13 kg textil/år och slänger 8 kg. Endast 1 % av återvunna textilier blir 
kläder igen. 

Stor miljöpåverkan inom klimat, vatten, kemikalier mm. 80 % av påverkan sker i 
produktionsledet.  

Modebranschen står inför ett skifte pga digitalisering, förändrade köpmönster, ökat 
fokus på hållbarhet. 



Vad motiverar en satsning på cirkulära textilier

Innovativ och nytänkande bransch som vill ställa om till cirkulär ekonomi med mer 
lokal produktion. 

Textil är ett västsvenskt styrkeområde inom produktion men vi tappar 
partihandel/varumärken inom mode till Stockholm. 

Branschen vill vara pionjärer i övergången till cirkulär ekonomi. TEKO aviserar behov 
av 1500 -2000 sömmerskor/ produktionstekniker för lokal produktion. 

Cirkulär ekonomi förutsätter utveckling inom design-material-produktionskompetens 
vilket ger stor potential i Västsverige.

Prioriterat inom EU. Green deal innebär bl a en handlingsplan för cirkulära textilier. 



Västsverige - Europas innovativa spets och 
kreativa mylla för cirkulär textil design

Spets inom forskning och 
innovation

Infrastruktur för cirkulär 
produktion & uppdatering

Affärsutveckling för B2B 
och offentlig upphandling



Västsverige - Europas innovativa spets och 
kreativa mylla för cirkulär textil design

Destination hållbar design  – hitta sin 
stil och förändra sin garderob/hem

Kompetensutveckling för 
framtidens personal

Attrahera designer/
entreprenörer



Redan på gång där Covid – 19 blev katalysator
ESF-ansökan från Science Park Borås med TEKO och Svensk Handel STIL

Kortare utbildningar kring cirkulär affärsutveckling i samarbete med 
Nordiska Textilakademin

Hållbara affärsmodeller i handeln inför F/ACT Movement

Circular Hub arrangerar webbinarier

KKN-ansökan från Borås Ink

Dialog med Turistrådet om destinationsutveckling textil design

ACG Nyström, KAP Sweden gör skyddsrockar, befintliga leverantörer 





Information kring Klimat2030s satsning Kommunernas klimatlöften 
Bakgrund 
Klimat2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra 
organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i 
omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har 
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska 
minska med 80 procent från 1990-årsnivå till år 2030. Nu, med 10 år 
kvar, är det hög tid att öka takten.  
 
I den enkät som Klimat2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom att särskilt 
kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är utgångspunkten för denna 
satsning med kommunerna. 
 
Syfte 
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunerna bjuds nu in att 
anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Kommunernas klimatlöften består av 20 
olika åtgärder där kommunen har rådighet, som är väl beprövade och som kan ge stor 
utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är 
ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. 
 
Genom att lansera Kommunernas klimatlöften vill vi effektivisera arbetet i kommunerna och 
åstadkomma något storartat tillsammans.  
 
Hur 
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Klimat2030 
kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att kunna erbjuda 
konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta mailas senast 1 
december 2020 till klimat2030@vgregion.se 
 
Lansering 
Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras under festliga former i Vara konserthus den 16/12 
2020 där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till 
landshövdingen och regionstyrelsens ordförande. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, 
kulturinslag och mingelbuffé. 
 
Genomförande 
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera nämnder och 
förvaltningar kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna. Klimat2030 
kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, 
exempelvis en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. 
 
Uppföljning 
Under november 2021 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått med 
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som utmärker sig som 
särskilt ambitiösa kommer att uppmärksammas med ett pris. Hänsyn kommer att tas till storleken på 
olika kommuner. Beroende på utfall under 2021 kommer satsningen ges en fortsättning till 
nästkommande år.  



REGIONAL AVFALLSPLAN 
BORÅSREGIONEN 2021-2030
2 0 2 0 - 0 6 - 0 5
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BAKGRUND TILL UPPDRAGET

 Önskemål från kommunerna och energibolagen

 Projektstart 2019-10-01

• Gemensam avfallsplan för perioden 2021-2030



VAD ÄR EN AVFALLSPLAN?

En avfallsplan är ett av de viktigaste instrumenten som en kommun har för 

att driva på utvecklingen mot att minska avfallsmängder, hushålla med 

resurser och minska miljöpåverkan

I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för att förebygga och hantera 

avfall 

Det är lag på att ha en avfallsplan



PROJEKTORGANISATION 
REGIONAL AVFALLSPLAN

Bollebygds kommun: Peter Garton

Borås Energi och Miljö: Marie Bom / 
Sandra Nilsson

Boråsregionen: Johanna Björkmalm

Borås stad: Susanne Arneborg

Herrljunga kommun: Mikael Johnsson

Marks kommun: Rakel Martinsson / 
Jenny Forsberg

Svenljunga kommun: Magnus Eriksson

Tranemo kommun: Cathrine Persson

Ulricehamns Energi: Marie Ström

Vårgårda kommun: Mikael Johnsson



TIDPLAN
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Inspirationsdag 22 januari
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fokusgrupper 

inom utvalda 

fokusområden

Ta fram mål, aktiviteter, 

metod, förankring, framtida 

insamlingssystem och 

anläggningar

Nulägesbeskrivning av 

avfallshantering 

Miljöbedömning/

behovsbedömning

Sammanställning – förslag ny 
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Utställning/ Remiss

Arbeta in ändringar
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förbundet

Sep: workshop i resp kommun

Design och layout avfallsplan





FOKUSGRUPPERNA HAR ENGAGERAT ~60 TJÄNSTEPERSONER 
FRÅN KOMMUNERNA

•Avfallschefer

•Avfallsingenjörer/-strateger

•Miljöstrateger

•Miljöinspektör

• Samhällsplanerare/-strateger

• Enhetschef plan

• Enhetschef fastighet

•Kostchefer/-ansvariga

•Kock 

• Lokalvård verksamhetsutvecklare

• Rektor

• Enhetschef äldreboende

• Inköp

• Bostadsbolag

•ÅVC-chefer

• Servicekontoret entreprenad

• Fritid och folkhälsa utvecklingsledare

• Förskolepedagog

•Handledare Återbruk

• Energi- och avfallsbolagen

•Handläggare Gata-park

•Högskolan i Borås

• Science Park Borås

•Navet

•Medborgarskolan



FOKUSGRUPPERNAS UPPDRAG

Ge förslag på

• Mål

• Åtgärder

• Uppföljningsmått

• Styrmedel

• Ansvarig/Aktörer

Samt

•Behov av framtida insamlingssystem 
/anläggningar (fokusgrupp 1-4)

• Avfallshantering i ÖP (fokusgrupp 1)

• Vision med avfallsplanen 





PLANERA IN PLATS FÖR AVFALLET

1. Lokalisering och etablering av större och mindre anläggningar för att hantera 
avfall och återvinningsbara resurser säkras genom fysisk planering och samverkan 
mellan kommunerna i Boråsregionen

2. Vid all ny bebyggelse och ombyggnationer ska det finnas ändamålsenliga 
lösningar för återanvändning och återvinning både ur brukar- och 
insamlingssynpunkt 



HUSHÅLL MED MATEN

1. Matsvinnet ska minska till maximalt 35 g/portion i kommunens verksamheter 
jämfört med år 2022

2. Matsvinnet ska minska med 50% per invånare jämfört med 2021

3. Minst 60% av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål



KONSUMERA HÅLLBART

1. Konsumtionen av engångsartiklar ska minska jämfört med år 2021

2. Mängden nyinköp av arbetskläder i kommunens verksamheter ska minska jämfört 
med år 2021

3. Hushållens konsumtion av nyproducerade kläder/textil ska minska jämfört med år 
2021 



ANVÄND DE RESURSER VI HAR

1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är 
upcyclat/återbrukat ska öka jämfört med år 2021

2. Återanvändningen eller återvinningen av bygg- och rivningsmaterial inkl. massor 
från kommunala byggprojekt ska öka jämfört med år 2021

3. Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört med år 
2021

4. Elavfallet från hushåll ska minska med 50% per invånare jämfört med år 2021

5. Alla invånare ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av 
produkter



ÅTERVINN MER

1. Alla kommunala verksamheter och dess anställda ska enkelt och nära kunna 
sortera ut sitt avfall 

2. Andelen felsorterat avfall i restavfallet ska minska med 50% jämfört med 2021

3. Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med 2021

4. Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunen ska öka



FIMPA SKRÄPET

1. Nedskräpning ska minska med 50% jämfört med år 2022 

2. År 2030 är upplevelsen av nedskräpning i offentlig miljö förbättrad jämfört med 
år 2022 



ANSVARIG

”Det bör anges vilken av kommunens funktioner som är ansvarig för att 
genomföra de olika åtgärderna”

ur Vägledningen till NFS 2017:2 – kommunala avfallsplaner



ANSVARIG EXEMPEL

GR

Sysav

NSR



IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING 
BORÅSREGIONENS AVFALLSPLAN 2021-2030

• Hur vill vi arbeta i Boråsregionen när avfallsplanen är framtagen?



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2020-05-19 

Diarienummer: 2020/SKF0135 
Sida 1 (2) 

 
Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Tertialrapport efter april samt prognos 2020 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Tertialrapport efter april samt prognos 2020 godkänns och översänds till medlemskommunerna 
för information 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till 
medlemskommunerna. Förbundet har, förutom sin basverksamhet och projektverksamhet, ansvar 
för verksamheterna Business Region Borås (BRB), Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet 
science center samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2020 är ett underskott 
om 1 500 tkr. Mot bakgrund av den underskottsprognos som redovisas inom Navet science center 
har styrgruppen för Navet 2020-05-05 beslutat att ge verksamheten i uppdrag att genomföra 
åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. 
 
Basverksamheten samt interna och externa projekt 
Basverksamhetens resultat efter april är ett underskott om -2 132 tkr som till sin helhet beror på att 
medlemsavgiften från medlemskommunerna rekvireras två gånger/år men att hela kostnaden för 
tillväxtmedel fördelats ut. Detta kommer att jämnas ut vid nästkommande rekvirering och prognosen 
för helåret är ett svagt plusresultat.  
 
Projektverksamheten uppvisar ett överskott om 5 386 tkr vilket härrör till fleråriga interna projekt. 
Dessa medel flyttas med vid årets slut och prognosen är ett nollresultat. 
 
Business Region Borås 
Business Region Borås uppvisar ett överskott om 324 tkr vilket härrör från medflyttade medel från 
2019 samt faktureringsrutiner gällande pågående tjänsteköp för verksamheten. Ny ansvarig person 
för BRB börjar 1 juni. BRB beräknas följa budget och antas nå ett nollresultat på helår. 
 
Navet science center 
Navets resultat efter april visar ett underskott om 491 tkr, vilket beror på den pågående 
coronapandemin. Denna samt minskat bidrag från Skolverket gör att verksamheten prognosticerar 
ett underskott om knappt 1 500 tkr för 2020. 
  



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2020-05-19 

Diarienummer: 2020/SKF0135 
Sida 2 (2) 

 
Dataskyddsombud och Medarbetarcentrum 
Dataskyddsombudsverksamhetens och Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett 
nollresultat för helåret.  
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  
Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 158 tkr. Prognosen för helåret är ett 
nollresultat. Ett eventuellt överskott kommer att flyttas över till nästkommande år enligt gällande 
styrmodell för Närvårdssamverkan.  

Beslutsunderlag 
• Budgetuppföljning Basverksamhet 
• Budgetuppföljning Tillväxtmedel och projekt 
• Budgetuppföljning Business Region Borås 
• Budgetuppföljning Dataskyddsombud 
• Budgetuppföljning Medarbetarcentrum 
• Budgetuppföljning Navet science center 
• Budgetuppföljning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Magnus Brenne, Controller    Datum: 2020-05-19 
magnus.brenne@borasregionen.se    
Telefon: 0708-45 20 19    
 
 
 
 
 
 

Budgetuppföljning januari - april 2020 Basverksamhet, belopp i tkr       

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
 2020 2004 2004 2004 2020 
Verksamhetens intäkter 3 691 1 230 1 365 1 365 3 691 
Verksamhetens kostnader -3 652 -1 217 -1 404 -1 252 -3 652 
Avskrivningar -39 -13 0 0 -39 

      
Verksamhetens nettokostnader -9 945 -3 315 -2 780 -2 780 -9 945 

      
Medlemsavgifter 9 945 3 315 803 535 9 945 
Finansiella intäkter 0 0       
Finansiella kostnader 0 0       

      
Resultat före extraordinära poster 0 0       

      
Extraordinära intäkter 0 0 12   12 
Extraordinära kostnader 0 0 -4   -4 

      
Periodens resultat 0 0 -2 008 -2 132 8 
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Budgetuppföljning januari - april 2020 Interna + Externa projekt, belopp i tkr 
      

  Periodiserad Verkligt Periodiserat 
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
 2020 2004 2004 2004 2020 
Verksamhetens intäkter 21 011 7 004 27 223 9 074 27 223 

Verksamhetens kostnader -38 511 -12 837 -17 910 
-8 

485 -44 723 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

           
Verksamhetens nettokostnader 0 0 0 0 0 

           
Medlemsavgifter 17 500 5 833 14 388 4 796 17 500 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

           
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 0 0 

           
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 23 701 5 386 0 
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Budgetuppföljning januari - april 2020 Business Region Borås, belopp i tkr       

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
 2020 2004 2004 2004 2020 
Verksamhetens intäkter 0 0 35 35 35 
Verksamhetens kostnader -831 -277 -257 -257 -866 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -521 -174 0 0 -521 

      
Medlemsavgifter 1 352 451 641 546 1 352 
Finansiella intäkter           
Finansiella kostnader           

      
Resultat före extraordinära poster           

      
Extraordinära intäkter     996   996 
Extraordinära kostnader         -996 

      
Periodens resultat 0 0 1 415 324 0 

      
 

Budgetuppföljning januari - april 2020 Dataskyddsombud, belopp i tkr       

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
 2020 2004 2004 2004 2020 
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 
Verksamhetens kostnader -678 -226 -199 -199 -678 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -1 731 -577 -532 -532 -1 731 

      
Medlemsavgifter 2 409 803 1 205 803 2 409 
Finansiella intäkter           
Finansiella kostnader           

      
Resultat före extraordinära poster           

      
Extraordinära intäkter           
Extraordinära kostnader           

      
Periodens resultat 0 0 474 72 0 
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Budgetuppföljning januari - april 2020 Medarbetarcentrum, belopp i tkr       

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
 2020 2004 2004 2004 2020 
Verksamhetens intäkter 473 158 243 162 473 
Verksamhetens kostnader -505 -168 -152 -152 -505 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -2 395 -798 -792 -792 -2 395 

      
Medlemsavgifter 2 427 809 1 213 809 2 427 
Finansiella intäkter           
Finansiella kostnader           

      
Resultat före extraordinära poster           

      
Extraordinära intäkter           
Extraordinära kostnader           

      
Periodens resultat 0 0 512 27 0 

      
 

Budgetuppföljning januari - april 2020 Navet science center, belopp i tkr       

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

 2020 2004 2004 2004 2020 
Verksamhetens intäkter 11 669 3 890 2 043 3 350 10 051 
Verksamhetens kostnader -18 570 -6 190 -8 455 -6 087 -18 260 
Avskrivningar -300 -100 0 -165 -496 

      
Verksamhetens nettokostnader -7 201 -2 400 -6 412 -2 902 -8 705 

      
Medlemsavgifter 7 231 2 410 3 615 2 410 7 231 
Finansiella intäkter           
Finansiella kostnader           

      
Resultat före extraordinära poster 30 10 -2 797 -491 -1 474 

      
Extraordinära intäkter           
Extraordinära kostnader           

      
Periodens resultat 30 10 -2 797 -491 -1 474 
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Budgetuppföljning januari - april 2020 Närvårdskontoret, belopp i tkr       

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
 2020 2004 2004 2004 2020 
Verksamhetens intäkter 0 0 1 0 0 
Verksamhetens kostnader -636 -212 -188 -188 -636 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -1 645 -548 -566 -566 -1 645 

      
Medlemsavgifter 2 281 760 1 141 761 2 281 
Finansiella intäkter           
Finansiella kostnader           

      
Resultat före extraordinära poster           

      
Extraordinära intäkter     453 151 453 
Extraordinära kostnader         -453 

      
Periodens resultat 0 0 841 158 0 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 8 
Datum: 2020-05-19 

Diarienummer: 2020/SKF0136 
Sida 1 (1) 

 
Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Treårsplan budget 2020 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Plan för ekonomin den kommande treårsperioden godkänns och översänds till 
medlemskommunerna för information 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordning ska budgeten innehålla en plan för ekonomin den kommande treårsperioden. 
Nedanstående planer är ett komplement till Budget 2020 som fastställdes vid Direktionens möte 
2019-12-06. Från och med 2021 kommer treårsplanerna att vara en del av budgetdokumentet. 
 
Uppräkningen mellan åren baseras på befolkningsökningen i respektive kommun, förutom 
verksamheterna Medarbetarcentrum och Navet science center som har en fastställd 
uppräkningsfaktor om 2,5 % årligen. 

Beslutsunderlag 
• Treårsplan Basverksamhet 
• Treårsplan Tillväxtmedel och interna projekt 
• Treårsplan Business Region Borås 
• Treårsplan Dataskyddsombud 
• Treårsplan Medarbetarcentrum 
• Treårsplan Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
• Treårsplan Navet science center 

Expedieras till 
Medlemskommunerna 



Basverksamhet

Intäkter ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
Medlemsintäkter 9 866 222 9 945 439 10 044 893 10 145 342 Förväntad intäktsökning 1 %
Övriga intäkter 4 076 100 3 690 631 3 727 537 3 764 813

Summa intäkter 13 942 322 13 636 070 13 772 431 13 910 155

Kostnader Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %
Personal 10 960 696 10 365 763 10 624 907 10 890 530
Politiska arvoden 390 263 436 260 447 167 458 346
Övriga kostnader 2 316 363 1 516 393 1 554 303 1 593 160
Tjänster 275 000 1 317 654 1 350 595 1 384 360

Summa kostnader 13 942 322 13 636 070 13 976 972 14 326 396

Effektivseringar 0 0 204 541 416 241

Beräknat resultat 0 0 0 0



Tillväxtmedel och interna projekt

Intäkter ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
Tillväxtmedel kommuner 8 276 308 8 359 071 8 442 662 8 527 088 Förväntad intäktsökning 1 %
Intäkter VGR 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000
Övriga projektintäkter 25 424 355 20 856 085 21 064 645 21 275 292

Summa intäkter 43 200 663 38 715 156 39 007 307 39 302 380

Kostnader Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %
Projektkostnader 43 200 663 38 715 156 39 683 035 40 675 111

Summa kostnader 43 200 663 38 715 156 39 683 035 40 675 111

Effektivseringar 0 0 675 728 1 372 731

Beräknat resultat 0 0 0 0



Business Region Borås

Intäkter ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
Medlemsintäkter 1 342 104 1 352 190 1 365 712 1 379 369 Förväntad intäktsökning 1 %

Summa intäkter 1 342 104 1 352 190 1 365 712 1 379 369

Kostnader Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %
Personal 680 855 521 245 534 276 547 633
Övriga kostnader 661 249 322 452 330 513 338 776
Tjänster 508 493 521 205 534 235

Summa kostnader 1 342 104 1 352 190 1 385 995 1 420 645

Effektivseringar 0 0 20 283 41 276

Beräknat resultat 0 0 0 0



Dataskyddsombud

Intäkter ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
Medlemsintäkter Ingår i Kansliet 2019 2 409 312 2 424 369 2 439 578 Förväntad intäktsökning 1 % samt fast del

Summa intäkter 2 409 312 2 424 369 2 439 578

Kostnader Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %
Personal 1 730 963 1 774 237 1 818 593
Övriga kostnader 144 408 148 018 151 719
Tjänster 533 941 547 290 560 972

Summa kostnader 2 409 312 2 469 545 2 531 283

Effektivseringar 0 45 176 91 705

Beräknat resultat 0 0 0 0



Medarbetarcentrum

Intäkter ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
Medlemsintäkter 2 367 678 2 426 873 2 487 545 2 549 733 Uppräkningsfaktor 2,5 %
Övriga intäkter 692 322 473 127 484 955 497 079

Summa intäkter 3 060 000 2 900 000 2 972 500 3 046 813

Kostnader Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %
Personal 2 221 442 2 394 705 2 454 573 2 515 937
Övriga kostnader 768 874 144 462 148 074 151 775
Tjänster 69 684 360 833 369 854 379 100

Summa kostnader 3 060 000 2 900 000 2 972 500 3 046 813

Effektivseringar 0 0 0 0

Beräknat resultat 0 0 0 0



Närvårdssamverkan

Intäkter ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
Medlemsintäkter 1 131 841 1 140 347 1 151 750 1 163 268 Förväntad intäktsökning 1 %
Intäkter HSN 1 131 841 1 140 347 1 151 750 1 163 268

Summa intäkter 2 263 682 2 280 694 2 303 501 2 326 536

Kostnader Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %
Personal 1 566 336 1 644 591 1 685 706 1 727 848
Övriga kostnader 597 346 140 908 144 431 148 041
Tjänster 100 000 495 195 507 575 520 264

Summa kostnader 2 263 682 2 280 694 2 337 711 2 396 154

Effektivseringar 0 0 34 210 69 618

Beräknat resultat 0 0 0 0



Navet science center

Intäkter ÅR 2019 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
Driftsbidrag kommuner 7 487 163 7 230 830 7 411 601 7 596 891 Uppräkningsfaktor 2,5 %
VGR (verksamhetsstöd) 2 618 000 2 657 000 2 683 570 2 710 406 Förväntad intäktsökning 1 %
PV Skolverket 2 800 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Högskolan Borås 500 000 500 000 500 000 500 000
Biologiska  - Naturskolan 715 000 715 000 715 000 715 000
Entre och butik 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Övriga intäkter 3 450 000 3 297 000 3 300 000 3 300 000

Summa intäkter 19 070 163 18 899 830 19 110 171 19 322 296

Kostnader Förväntad kostnadsutveckling 2,5 %
Personal 11 715 519 10 998 679 11 273 646 11 555 487
Övriga kostnader 7 225 204 7 521 711 7 709 754 7 902 498
Tjänster 100 000 350 000 358 750 367 719

Summa kostnader 19 040 723 18 870 390 19 342 150 19 825 703

Effektivseringar 0 0 231 979 503 407

Beräknat resultat 29 440 29 440 0 0







                                        Anmälningsärenden 
2020-06-05 

 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
200324 1. Navet science center Ansökan förstudiemedel Hållbarhetsvecka i Boråsregionen 
200417 2. Tranemo kommun Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200417 3. Marks kommun Ansöka nom bidrag covid 19 projekt stöd till näringslivet 
200420 4. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 200402 
200421 5. Miljöbron Reviderad ansökan Håll ut! 
200421 6. Coompanion Sjuhärad Svar ang ev revidering av ansökan 
200422 7. Tranemo kommun Budget och verksamhetsplan 2020 
200427 8. Ulricehamns kommun Slutrekvisition 7h-orjestern 
200428 9. Borås Stad Reviderad ansökan Hållbar landsbygd Sjuhärad 
200428 10. Borås Stad Ansökan förstudiemedel Sjuhärads plattform för hållbara livsstilar 
200428 11. Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Medel till NVSÄ för uppstart av Mini-Maria 

200429 12. Ung Företagsamhet Reviderad ansökan Ung företagsamhet 
200429 13. Bollebygds kommun Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200429 14. Sensus studieförbund Västra 

Sverige 
Ansökan förstudiemedel Körfestival 

200429 15. Ung Företagsamhet Ansökan förstudiemedel Mitt första nätverk 
200430 16. Länsstyrelsen Finansiering av miljösamverkan Västra Götaland 
200504 17. Svenljunga kommun Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200504 18. Regionalt cancercentrum Väst Remiss Nationellt vårdprogram Palliativ vård 
200505 19. Teater Nu Slutrekvisition Art Center Sjuhärad 
200506 20. Lerums kommun Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200511 21. Borås Stad Remiss Energi- och klimatstrategi 
200511 22. Branschtaxonomi Begäran om utlämnande av handling, anbud 
200512 23. Borås Stad Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland 
200513 24. Västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 

200514 25. Svenljunga kommun Beslut förlängning överenskommelse in- och utskrivning 
200515 26. Ulricehamns kommun Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200517 27. Stiftelsen Espira Revisionsberättelse 
200518 28. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 200414 samt 200428 
200518 29. Göteborgsregionen Yttrande Samråd Göteborg-Borås 
200518 30. Marks kommun Gällande tidigare inkommen ansökan om bidrag 
200520 31. Ulricehamns kommun Beslut Länsgemensamt inriktningsdokument 
200520 32. Ulricehamns kommun Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning 
200520 33. Västra Götalandsregionen Yttrande Samråd Göteborg-Borås 
200525 34. Borås Stad Yttrande Målbild tåg 2028 
200525 35. Gryning Vård AB Protokoll från årsstämma 200402 
200526 36. Borås Stad Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200526 37. Borås Stad Yttrande Utvärdering av samverkansformer kollektivtrafik 
200527 38. Skolverket Skrivelse gällande bidrag Navet science center 
200528 39. Svenljunga kommun Boråsregionen Årsredovisning 2019 
200529 40. Verksamhetsgranskning Begäran om utlämnande av handling, anställningsuppgifter 

 
  



                                        Anmälningsärenden 
2020-06-05 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
200504 41. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2020-04-04 samt anslag 
200504 42. Västra Götalandsregionen Val av ordförande 
200504 43. VästKom Val av ordförande 
200504 44. Skaraborgs kommunalförbund Skrivelse gällande medfinansierade cykelvägar 
200505 45. Medlemskommunerna Länsgemensamt inriktningsdokument 
200505 46. Medlemskommunerna Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning 
200505 47. Trafikverket Yttrande Samrådsremiss Göteborg-Borås 
200520 48. Skolverket Skrivelse gällande bidrag Navet science center 
200520 49. Marks kommun Beslut gällande ansökan om bidrag 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
200401 50. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
200427 51. Konsultavtal SWECO Society AB, Hållbar mobilitet i glesa geografier Förbundsdirektör 
200427 52. Tjänsteköp Södra Älvsborgs Sjukhus, Projektledare SIP Förbundsdirektör 
200427 53. Anställning administratör Administrativ chef 
200513 54. Beslut gällande ansökan om bidrag från Marks kommun Ordförande 
200518 55. Anställning regionutvecklare välfärd Förbundsdirektör 
200519 56. Utlämnande av handling, anbud Administrativ chef 
200519 57. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
200526 58. Reviderad ansökan Håll Ut! Förbundsdirektör 
200526 59. Reviderad ansökan 7H Kompetens Förbundsdirektör 
200526 60. Reviderad ansökan Kompetensslussen II  Förbundsdirektör 
200526 61. Reviderad ansökan Art Center Sjuhärad Förbundsdirektör 
200526 62. Reviderad ansökan Creative Innovations Förbundsdirektör 
200526 63. Reviderad ansökan Ung Företagsamhet Förbundsdirektör 
200526 64. Reviderad ansökan Gränsbygd Sjuhärad  Förbundsdirektör 
200526 65. Reviderad ansökan Hållbar Landsbygd Sjuhärad  Förbundsdirektör 
200529 66. Beslut förstudieansökan Entreprenörskap för hållbar landsbygd Ordförande BH7 
200529 67. Beslut förstudieansökan Hållbarhetsvecka i Boråsregionen Ordförande BH7 
200529 68. Beslut förstudieansökan Körfestival i Borås, Sjuhäradsbygden och Västra 

Götaland 
Ordförande BH7 

200529 69. Beslut förstudieansökan Mitt första nätverk  Ordförande BH7 
200529 70. Utlämnande av handling, anställningsuppgifter Administrativ chef 
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