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Skaraborg är en nätverksregion av 
tätorter, landsbygd, vatten och platå-
berg där det bor 250 000 invånare.

Nätverken skapar kombinations-
möjligheterna.

Skaraborg är genom öppna länkar och 
relationer till andra regioner en dyna-
misk region.

¼ milj.

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER



Nulägesbild 1:
Skaraborg är en stadsregion av annat slag än Göteborg

Nulägesbild 3+4:
Uppdelad arbetsmarknad+Mentala och fysiska barriärer

Nulägesbild 2:
Urbaniseringsprocessen leder till både befolkningsökning och avfolkning.

Nulägesbild 5:
ÖP som visionsdokument leder till kapplöpning
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UTMANINGAR

EN REGION AV ETT ANNAT SLAG

BARRIÄRER OCH UPPDELNING

URBANISERING
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mellanskogsområde

Valle / Varnhem

FÖP-Campus Skaraborg

SLU-campus

Samordning busstidtabeller

Fler gymnasieelever i Götene 
väljer De la Gardie

Svag länk mot Vara

Resecentrum

Hornborgasjön

Varnhem
Axvall, Sommarland

Överby

va
lle

Skara - ett mentalt läge mitt i Skaraborg:
överbrygga barriärer

Brogårdsleden

Valle / Varnhem:
LINK
--Trav, Axvalla
-- Skara sommarland
-- Folkhögskola
-- Varnhems klosterkyrka
-- Valle, Billingen
-- Hornborgasjön
--- VA-system, energi, �ber
--- Organisation kring besöksmål
--- In�yttning, boende, förfall pga gemensamma äldreboenden
--- Vandlingsleder

Brogårdsleden:
Restidsförkortning
-- Brogårdsleden
-- Ny dragning E20
-- Busstationen

TÖP Hornborga:
LINK, överbrygga barriärer
-- Regionalt turistvägnät
-- Potentialer för besöksnäringen

FÖP-Campus Skaraborg
Mångfald av mötesplats, Arbetslivets kompetensförsörjning
Överbrygga barriärer
-- SLU
-- Dacapo
-- HiS

Dacapo
GU

ResecentrumBaltazar

Dalenium

Universitet

IKEA
Flygplats

IKEAHögskola
Axamo

Handel

F6, K3
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Högskola

Undenäs

Askersund

Vättern:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Bilfri cykelväg
--  Försök till turåt på Vättern 
-- Dricksvattenförsörjning
-- Kon�ikt kring FM
-- Samverkan Karlsborg, Hjo, Tidaholm om samverkan mot Jönköping
-- Kollektivtra�ksförsörjning mot Askersund, Hallsberg och Örebro.

Tiveden:
LINK, Överbrygga barriärer
--  Gemensam Friluftsplan, turismstrategier, Laxå, Askersund Lst Örebro
-- Vandringsleder, Skaraborgsleder.se 
-- Sköna Maj
-- Kartläggning Sommarboende, befolkningsnivå smester?

Marint hantverkscentrum
Forsvik

Trätekniskt centrum

Hjo

Tiveden

Vättern

Boende

Kollektivtra�ken

MTGK - TÖP Göta-kanal

Marint Hantverkscentrum:
LINK, Kompetensförsörjning
--  Forsviksångbåtar, Ångbåtscentrum
-- Folkuniversitetet
-- Tibro Trätekniska centrum
-- Erik Nordevall
-- Västarvet
-- Arbetsförmedlingen
-- Försäkringskassan

Kollektivtra�k:
Arbetslivets kompetensförsörjning, utbildning
-- Turtäthet
-- Restid
-- FM ett nätverk längs med väg 49
-- Bostadsförsörjning
-- HiS, Gymnasier

MTGK:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Nätverk av aktörere
-- Landskapsvård
-- Regionalt turistvägnät
-- MTGK, ny plattform för samarbete, TÖP-Götakanal
-- Kanalbolaget

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]
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Högskola

Regional pendeltågstra�k:
Kompetensförsörjning, Överbrygga barriärer
-- Tåg i Bergslagen, Biljettsystem, Västtra�k
-- HiS
-- Örebro Universitet
-- Kraftgruppen

Sötåsen

Töreboda, ett industrinav

Moholm

Hova

MTGK - TÖP Göta-kanal

Regional pendeltågstra�k

Hornborgasjön

Läckö/Kinnekulle

Götakanal

Moholm/Tidan

Fågelvägen

Tidan
Askeberga

Boende

MTGK:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Nätverk av aktörere
-- Landskapsvård
-- Regionalt turistvägnät
-- MTGK, ny plattform för samarbete, TÖP-Götakanal
-- Kanalbolaget

Moholm/Tidan:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Töreboda och Skövde kommun
-- Intresseföreningar
-- Fågelävägen, Askeberga
-- Landskapsvård, Sötåsen, Gröna näringar

Tibro, kompetensutbyte 
mellan industrinav

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Broddetorp

Skövde-Falköping en enhet
Västra stambanan

Hornborgasjön

ny pendeltågsstation

Tidaholm har starkare koppling till Skövde

Resecentrum, Handel

Handel, utbildning

Höghastighetståg, Jönköping blir ny entré till Skaraborg, Europa korridoren
Götalandsbanan

Motorväg v40 ger bättre tillgång till Borås

Västlänken ger bättre tillgång till Landvetter

Länsgränsen är en barriär
Mullsjö tillhörde tidigare Skaraborgs län.
Tidigare inpendling till Gymnasium i Falköping

Mental barriär

Mental barriär

Kinnarp

Jula

Kombiterminal

Floby

Säm - fritidshusområde
Åsarp
Ätrans dalgång

Vartofta

Broddetorp:
LINK
-- Hornborgasjön
-- Valle, Billingen
-- Gudhem
--- VA-system, energi, �ber
--- Organisation kring besöksmål
--- In�yttning, boende, förfall pga gemensamma äldreboenden
--- Vandlingsleder

Skövde Falköping en enhet:
Överbrygga barriärer, kompetensförsörjning
-- Ökad turtäthet, ev. Samla avgångar för X2000 och MTR.

Västra stambanan:
Restidsförkortning
-- Idag restid 1.15 till Göteborg, 
önskemål om att nå under 1 timme
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TÖP Hornborga:
LINK, överbrygga barriärer
-- Regionalt turistvägnät
-- Potentialer för besöksnäringen

Västra stambanan
Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Hornborgasjön

Falköping
Måltidsturism

- Besöksmål
- Kulturmål
- Måltid

GötalandsbananGötalandsbanan ger bättre tillgång till Landvetter

Kvänum

Boende
Utbildning
Handel

Håkantorp

Vedum

Öxnered

Överby

Herrljunga

Tråvad Besöksnäring
Kultur-turism

Levene

Vara Småstad

Fåglavik

Västra stambanan:
Restidsförkortning
-- Idag restid 1.05/1.25 till Göteborg, 

Öxnered:
Restidsförkortning 

Västra stambanan

Vara Småstad:
Mångfald av mötesplatser
LINK - Regionalt turistvägnät
Boende - Almännyttan i vara har 
muskler att själva bygga

Integrera de blå pilarna:
-Arbetsintegration
- Boendemiljöer
- Utbildning
- Validering av kompetenser
- Även se integration av Fas3

Laboration Vara och Falköping?
-Lärdomar från Piteå.

Levene:
LINK - Boende

Fåglavik:
LINK - Boende

Tack vare tåget är gränsen på väg att brytas upp.

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]
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Natur- och Kulturkluster:
Kompetensförsörjning, LINK, Överbryga barriärer, 
En mångsfald av mötesplatser
-- Länsstyrelsen
-- Kommunen
-- Kristinehamns kommun
-- Campus Skaraborg, SLU, HiS, GU
-- Vänersamarbeten VGR (ett gemensamt vänerforum
-- Landskapsvård väg 26
-- Se alla små besöksmål i ett sammanhang; 
Gullspångslaxen, Södra Råda, Pilgrims- Vandringsleder, Fiske, 
Fågelområde, Skärgården, Väg 26 och Vänern, 
-- Svänga Vänster i Sjötorp (TÖP- Götakanal)

Boende
Utbildning
Handel
GU

MTG

Handel, IKEA
Universitet

Handel, IKEA
Universitet

Otterbäcken
djuphamn

Hova

Töreboda

Kristinehamn Karlskoga

Degerfors

Gullspång

Skagersvik

Gårdsjö

Laxå
Handel

Högskola

Östra Vänerstrandens Natur- och Kulturkluster
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Tiveden:
LINK, Överbrygga barriärer
-- En mångfald av tvärkopplingar mellan Vänern och Vättern
-- Vandringsleder, Skaraborgsleder.se 
-- Sköna Maj
-- Kartläggning Sommarboende, befolkningsnivå smester?

Tiveden

TÖP-Göta kanal

Resecentrum norra Skaraborg

Resecentrum norra Skaraborg:
Arbetslivets kompetensförsörjning
-- Restidsförskortning
-- Tätare turtäthet Västra Stambanan, Falköping - Örebro
-- HiS, Örebro Universitet
-- Tåg i Bergslagen, Biljettsystem, Västtra�k
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Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]
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Högskola

Ut�yktsmål Handel

Lugnåsberget

Brännebrona

Skärgården, Vänern

Kinnekulle

Småbåtshamn

Hornborgasjön

Läckö/Kinnekulle

Handel

Vadsbo Arbete

Nordvänd Alsly och fästingar

Töreboda och Hallsberg som noder för morgontra�k mot Stockholm

Timmersdala

Odensåker
Kulturbygd
Mygg

Götakanal

Biosfär

Kinnekullebanan 28 minuter

Fågelvägen

Skaraborgs resecentrum

TÖP-Götakanal

Kinekullebanan 28 minuter:
Kompetensförsörjning
-- Götenelänken
-- Signalsystem
Big Lake Express, ringleden som saknas

Biosfär - En möjlighetsplan:
LINK, Mångfald av mötesplatser, Överbrygga barriärer
-- Lidköping, Götene, Mariestad
-- Länsstyrelsen
-- Biosfärskontoret - Nätverk
-- Lokala aktörer, m.�.
Visioner och Föreställningar om Biosfärsområdet gör det 
abstrakt och svårt att närma sig. Är ett integrationsprojekt

Kinnekullebanan

TÖP-Götakanal:
LINK, Mångfald av mötesplatser, Överbrygga barriärer
-- Nätverk av aktörere
-- Landskapsvård
-- Regionalt turistvägnät
-- MTGK, ny plattform för samarbete, TÖP-Götakanal
-- Kanalbolaget
-- Östra Vänerkusten

Skaraborgs resecentrum:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
-- Mariestad kommun
-- Skövde kommun
-- Tra�kverket
-- Jernhusen
-- Västtra�k

Fågelvägen:
LINK, Överbrygga barriärer, En mångfald av mötesplatser
Se Stråket Hornborgasjön, Valle även öster om väg 26. 
Ladda hela stråket med innehåll, se det i ett mellankommunalt sammanhang.
Ekosystemtjänster för att åtgärda myggbeståndet kring sjön Östen. 

FÖP-Campus Skaraborg
Mångfald av mötesplats, Arbetslivets kompetensförsörjning
Överbrygga barriärer
-- SLU
-- Dacapo
-- HiS

FÖP-Campus Skaraborg

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Resecentrum, Handel

Skara har starkt samarbete med Lidköping

Utbildning, FM, Industri, tjänster

Tibro, Förort

Kombiterminal

Strandlinjer som boende och rekreationsmiljöer

Resecentrum

FM

FM

KSS

Restidsförkortning 
Utökat samarbete
Lidköping

Restidsförkortning Mariestad

Restidsförkortning Jönköping

Potential i utökat utbyte med Örebro
- Arbetsmarknad
- Kompetensförsörjning
- Utbildning

Stockholm är en central nod

Relationerna till Karlstad är svaga

Skaraborgs resecentrum

Turtäthet kollektivtra�k

Moholm

Moholm/Tidan

Timmersdala/Lerdala

Tidan

Timmersdala

Lerdala

Skaraborgs resecentrum:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
-- Mariestad kommun
-- Skövde kommun
-- Tra�kverket
-- Jernhusen
-- Västtra�k

Moholm/Tidan:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Töreboda och Skövde kommun
-- Intresseföreningar
-- Fågelävägen, Askeberga
-- Landskapsvård, Sötåsen, Gröna näringar

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Vårgårda
- Gymnasium
-Järnvägsstation

Trollhättan
- Arbete
- Handel
- Tidigare Gymnasium
- Högskolan i Väst
- Näringslivsstrategi Nossebro

Jonstorp

Sollebrunn

Grästorp

Vara
- Handel, dagligvaru- Helg-, Nordpolen
- Gymnasium

Essunga

Lidköpingstidningen
Helghandel

Leader Västra Skaraborg

Fåglum

Främmestad

Alingsås
-Helg-Handel
-Utbildning

LAB 190

Nossebro tätort

En buss/tåg-avgång

Retrovägen

LAB 190:
Regionalt turistvägnät, LINK
-- Kommuner läng smed väg 190 Stark länk

Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Nossebro tätort:
Kompetensförsörjning, LINK
-- behålla bashandel
-- Kultur, Turism, Näringsliv
-- Skola, högstadium
-- Projekt, A�ärsdriven utveckling
-- Nossebro Marknad
-- Gårdshandel
-- Charkuteri
-- Retro Nossebro

Retrovägen:
Regionalt turistvägnät, LINK
-- koppla samman resvägar för 
besöksnäringen, knyta an till LAB 190 
samt Retro-Nossebro. 

Motorvägsmot v2504/E20

Kållandsö - Skärgården - Kinnekulle:
Regionalt turistvägnät, LINK
Kållandsö och Kinnekulle uitgör viktiga besöksmål och rekreationsmiljöer. 
-- Utveckla båttra�ken i Skärgården, knyta till Torsö Skärgård
-- Intern turism inom Skaraborg för att överbrygga barriärer.
-- Besöksnäringen som utgångspunkt för handel och service på landsbygden.
-- AB Bostäder har resurser att även bygga hyresrätter på landsbygden. 

Triangelspår Håkantorp:
Restidsförkortning, kompetensförsörjning
-- Restidsförkortning till Trollhättan, 30 minunter
-- Med tåg öppnas större möjligheter att kollektivtra�ksförsör-
ja mindre orter, Tun, Såtenäs, Grästorp osv. 

Lidköping centrum:
En mångfald av mötesplatser
-- En mängd utredningar är nu under sammanställning
-- Genomförande de kommande 5 åren
-- Handelsutveckling
-- Koppla centrum till Hamnstaden
-- Relatera Centrum till externhandelsområden.  

Grästorp

Öxnered

Pendlarparkering

Vinninga

Källby

Filsbäck

F7 Såtenäs
800-1000 anställda

Resecentrum mot Stockholm
- Arbete
- HiS

Kinnekullebanan är ett billigare sätt att resa till Stockholm

Arbete
Handel

Utbildning
Resecentrum

Hamn

Trollhättan
Bytesplats, resor

Handel

Båttra�k Lurö och Djurö

Triangelspår Håkanstorp

Restidsförkortning Göteborg

Slussar

Bro över Älven

Filsbäck/Källby/Vinninga

Ett blått och ett grönt Skaraborg

Kållandsö
Kinnekulle

Lidköping centrum

Ett blått och ett grönt Skaraborg:
Överbrygga barriärer
Identiteten i Skaraborg är i �era avssenden uppdelad mellan dett blått Skaraborg 
som sträcker sig längs Vänerns, Götakanal och Vättern och ett grönt skaraborg med 
utgångspunkt i odlingslandskapet och platåbergen.

Filsbäck/Källby/Vinninga:
LINK
Bebyggelseutvecklingen i Filsbäck , Källby och Vinninga ökar, Här kan kommunal 
service samordnas över kommungränser samt Besöksnäringen till Kinnekulle 
utnyttjas för att förbättra möjligheter till bef. handel och service. 

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Vättern:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Bilfri cykelväg 
-- Dricksvattenförsörjning
-- Samverkan Karlsborg, Hjo, Tidaholm om samverkan mot Jönköping
-- Kollektivtra�ksförsörjning mot Habo, Jököping
-- Fiske, Strandnära �ske, tillgänglighet - FOG Projekt
-- Pågående samtal om Vätterns som Leaderområde

Gröna näringar:
Arbetslivets kompetensförsörjning
-- Många stora aktörer som vågar sticka ut.
-- Hjordnära
--Almenäs bruk
-- Generationsskifte
-- Specialisering

Gymnasium Skaraborg:
Arbetslivets kompetensförsörjning
--  Pro�lering
-- För att bygga agglomerationer
-- skapa nätverk för Skaraborgs framtida näringsliv
-- Stolthet

Trästaden, kulturkvarteret
LINK, Överbrygga barriärer, Regionalt turistvägnät
-- samarbete mellan Hjo, Eksjö och Nora
-- Boendemiljö
-- Besöksmål
-- Handel �nns kvar tack vare besöksnäring
-- Kurorten, Hälsa, det goda vardagslivet
-- Ej något samarbete med Dacapo
-- Önskan om att genomföra samarbete med Lena Falkheden

-- Kulturkvarteret som exempel på en ny mötesplats

Vättern

Sammarbete för att locka 
ner båtar från Götakanal

Trästaden
Kulturkvarteret

Kollektivtra�ken

Kollektivtra�k
Viltstängsel

Kollektivtra�ken

Skaraborgs resecentrum
Husb

ykorse
t

Kollektivtra�k:
Arbetslivets kompetensförsörjning, utbildning
-- Turtäthet
-- Restid
-- Bostadsförsörjning
-- HiS, Gymnasier
-- Husbykorset, köer för buss, Restidsförkortning
-- Skaraborgs resecentrum

Jönköping
Högskola
40 minuter med bil

Skövde
- Arbete
- Handel
- Gymnasium
- Skövde är centralort
- Resecentrum

Vägstandarden är nu 2+1 Habo-Jönköping

Mullsjö, Habo ingår i Leader Östra Skaraborg

HjoTiBorg

Gränna

Vägstråk 3 stoppar i Tidaholm. Varför 
ej fortsätta via Hjo till Mölltorp

Tidaholm
- Gymnasium

Korsberga

Ödeshög, vänort

Axamo

Almenäs bruk

Tibro

Gate

Brandstorp, buss till Habo

Jordbruk + kustlinjen är barriärer

Habo

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]
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HjoTiBorg

AÖS
MÖS
BÖS
RÖS
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Tidaholm
Kombiterminal
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Brevik

Forsvik
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Integration av de blå pilarna

Nätverk kring de gröna näringarna - Campus Skaraborg

Skövde
- Arbete
- Handel
- Gymnasium
- Resecentrum

Skaraborgs resecentrum

E20

Inredia

Skaraborgs resecentrum:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
-- Tibro kommun
-- Skövde kommun
-- Tra�kverket
-- Jernhusen
-- Västtra�k

E20:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
Nyckelprojekt för transporter till:
- Industrin
- Gröna näringar

Inredia - En väg in i Tibro:
En mångfald av mötesplatser, kompetensförsörjning
-- Hantverkscentrum, TTC (Tibro Training center)
-- Klusterbyggare
-- Internationalisering
-- In-Tibro
-- Besöknäring i Tibro bygger i många fall på Evenemang
 - Idrott
 - Konståkning
 - Motorsport
 - Möbelveckan
 - Musikfestivaler 
Integration av de blå pilarna
- Boende mitt i
- Föreningsverksamhet (Ge alla en träningsoverall)
- Tankesmedja

Dacapo - GU

Forsvik

Campus Skaraborg
Mångfald av mötesplats, Arbetslivets kompetensförsörjning
Överbrygga barriärer
-- Nätverk för gröna näringar
-- Träteknisktkluster Tibro
-- TTC
-- Hjo Trästaden 

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Triangelspår Håkantorp:
Restidsförkortning, kompetensförsörjning
-- Restidsförkortning till Lidköping, 20 minunter

Hunneberg:
Regionalt turistvägnät, en mångfald av mötesplatser
--Entré från Norge och Göteborg till Skaraborgs besöksmål
-- Stiftelse bergagården, Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner
-- Planering, infrastruktur
-- Länsstyrelsen - restriktioner
-- Ekopark - Naturskyddsområde
-- Drift, Entreprenör som kan samla och växla upp be�ntliga resurser, föreningar.
 Arbete

Handel
Gymnasium

Boende

IKEA

Överby

Arbete
Handel

Gymnasium
Boende

Resecentrum
Högskola

Arbete
Handel

Gymnasium
Universitet - Högskola

Såtenäs

Handel
Service för sitt omland
Lantligt och centralt
Samla handel
Boende ort - föreningsverksamhet

Bra infrastruktur men inget att koppla till

Stark koppling Stockholm

Triangelspår Håkanstorp

Såtenäs terminal för civil�yg

Oslobanan

Hunneberg

Västsvenska paketet:
ÖVerbrygga barriärer, en mångfald av mötesplatser, regionalt 
turistvägnät.

- Besöksnäring
- Mat
- Utbildning

University of West Sweden:

Skaraborg Food laboratory:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, 
integration av de blå pilarna
-- Råvaruproducenter
-- Skara Food laboraroty
-- SLU
-- Dacapo Mariestad
-- Säljorganisation
-- Närproducerat mitt i Skaraborg
-- Närproducerat från alla länder
-- Dafgårds

X2000 Uddevalla-Stockholm

Kvänum

V6

Resecentrum

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Triangelspår Håkantorp:
Restidsförkortning, kompetensförsörjning
-- Restidsförkortning Källby - Trollhättan, 40 minunter

Båttra�k Kållandsö

Vänern

Triangelspår Håkanstorp

Källby / Filsbäck

Källby / Filsbäck:
LINK
Bebyggelseutvecklingen i Källby och Filsbäck ökar, Här kan kommunal service 
samordnas över kommungränser samt Besöksnäringen till Kinnekulle utnyttjas för 
att förbättra möjligheter till bef. handel och service. 

Arbete
Handel

Gymnasium
Boende

Arbete
Handel
Gymnasium
Kultur
Resecentrum
Sjukhus

Hällekis

Årnäs

Brännebrona

Lundsbrunn

Kinnekullebanan mot Stockholm

Skara-Tidning
V6

NLT

MT

Gymnasium
�n stadskärna

Fågelvägen

Restidsförkortning
kollektivtra�k

Mediebevakningen

Mariestads attraktivitet

Skaraborgs resecentrum

Fågelvägen:
LINK
-- Valle, Billingen
--- VA-system, energi, �ber
--- Organisation kring besöksmål
--- In�yttning, boende, förfall pga gemensamma äldreboenden
--- Vandlingsleder

Restidsförkortning:
överbrygga barriäre, arbetslivets kompetensförsörjning
-- Bygg färdigt vägarna som motoväg, ej enbart snuttar
-- bussbyten i skara försvårar. 

Vänern:
Överbrygga barriärer
-- VFiske
-- Boende utsikt över vattnet
-- Rekreation längs strandlinjer
-- Sjöfart (Lågbro Göteborg)
-- Båtturismen, fritidsbåtar
-- Tuirsm

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Arbete
Resecentrum
Gymnasium
HiS
Handel

Höghastighetståg, Jönköping blir ny entré till Skaraborg, Europa korridoren

E4

v26

Kombiterminal
Arbete
Gymnasium
Handel
Resecentrum

Mullsjö
Resecentrum
byte buss-Tåg

Brandstorp
Entré till Hökensås
Tidaholms Sparbank

Högskolan
Arbete - Kompetensförsörjning Tidagolms näringsliv
Handel

Vättern:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Bilfri cykelväg 
-- Dricksvattenförsörjning
-- Samverkan Karlsborg, Hjo, Tidaholm om samverkan mot Jönköping
-- Kollektivtra�ksförsörjning mot Habo, Jököping
-- Fiske, Kräft�ske, Strandnära �ske, tillgänglighet - FOG Projekt
-- Pågående samtal om Vättern som Leaderområde

Vättern

Regionalt turistvägnät

Restidsförkortning

Skaraborg food laboratory

Regionbibliotek östra Skaraborg

Skaraborg Food laboratory:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, 
integration av de blå pilarna
-- Råvaruproducenter
-- Skara Food laboraroty
-- SLU
-- Dacapo Mariestad
-- Säljorganisation, Sveriges minsta saluhall
-- Smaka på västsverige
-- Närproducerat från alla länder

Regionbibliotek östra Skaraborg:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, integration av de blå pilarna
- Gemensamma system, kompetensförsörjning
-- Bibliotekskontor

Restidsförkortning Jönköping:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, 
-- Ombyggnation av väg Mullsjö - Jönköping pågår
-- Direktbussar istället för byte till Tåg i Mullsjö
-- Biljett system som gäller på lokaltra�k i Jönköping
-- Fritidskort som även ger ungdomar möjligheter att åka till Jönköping

Bruksort - Plastidustri, träindustri
Torgdagen
Gymnasium
Heliden Folkhögskola
Tidaholms gra�sk verkstad

Hökensås
Glesbygd
Turism
Vildmark - Lilla Norrland
Fiske

Rös
Bös
Politisk vilja att närma sig Falköping

Axamo

Västgötabladet

SLA
Mediebevakningen

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

KARTLÄGGNING



TECKENFÖRKLARING
Kartläggningen är resultatet av ovan redovisade kartor samt kartläggning av den 
rumsliga upplevelsen vid resor till och från Skaraborgs olika delar. Kartan är i det 
avseendet kvalitativt bedömd och öppen för förhandling om kategoriernas 
defnition, avgränsning och namnförslag.

Tätort A, Handel, Högre Utbildning, Resecentrum/tåg

Tätort B, Handel, Grundskola

Tätort C, Dagligvaruhandel, Service, Bygdegård

Tätortsnära Landsbygd, Kultur- Naturnära

Besöksmålsnära Landsbygd

Glesbygd

Högproducerande lantbruk

 

Viktiga länkar (dialogmöten) viktade till nivå på arbetspendling

Viktiga sammanhang på landsbygden

Barriärer (föreställda, dialogmöten)

OSLO

OSLO

MÄLARDALEN

MÄLARDALEN

EUROPA

EKOLOGIER

- OLIKA TYPER AV LANDSKAP
- NÄTVERKSSTADEN - EN NY FÖRSTÅELSE AV CENTRUM OCH PERIFERI
- ALLA KOMMUNERNA KAN BIDRA PÅ OLIKA SÄTT



¥€$

Sju strategier som stärker Skaraborg
– att etablera en gemensam agenda

Strukturbildens genomförande bygger på sju strategier som avser 
både kommunal och delregional nivå. Strategierna överlappar  
varandra i flera led och det finns flera kopplingar mellan dem. 

Genomförande på kommunal nivå innebär:

 → Att omsätta strategier och nyckelprojekt till goda livsmiljöer. 
Kommunernas planerare (och andra aktörer) behöver stöd 
med kompetens- och metodutveckling för att den kommunala 
planeringen skall utvecklas i ett lokalt-regionalt perspektiv, och  
samverka med andra.

Genomförande på delregional nivå innebär:

 → De processer och nyckelprojekt som identifierats behöver  
samordnas för att kunna genomföras.

 → Det behövs mer kunskap om hur kommunerna, och andra  
aktörer, kan stödja utveckling i Skaraborgs ojämna geografi. För 
detta behövs utvecklade ”verktygslådor” för de olika  
landskapskategorierna.

 → Mer kunskap behövs om hur entreprenörs- och innovationsdriven 
tillväxt kan stimuleras i en nätverks-stad som Skaraborg, och hur 
förhållandet mellan tätort (stad) och landsbygd kan utvecklas. 

 → Samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen behöver öka kring samhällsplanering i vid 
bemärkelse. Kunskapsflödet behöver stärkas i bägge riktningarna.

 → Kontinuerligt arbete med att identifiera och driva frågor som är 
viktiga för Skaraborgs utveckling på nationell och internationell 
nivå.

 → Facilitering av ett regionalt samhällsbyggnadskollegium där ovan 
nämnda kunskaps- och kompetensutveckling kan ske och  
samverkan mellan kommuner och andra aktörer utvecklas.

Strategi 1: Mötesplatser 

– en framtida arbetsmarknad och  
kompetensförsörjning av Skaraborg 

Utbyte mellan människor aktiverar sociala resurser vilket ger  
förutsättningar för alla människor att, utmanas, samverka, nå sin 
potential och kunna lämna sitt bidrag till Skaraborgs utveckling.  
Mötesplatser har därmed en viktig funktion för att dels främja  
utbyten av idéer, varor och tjänster, omhänderta innovationer och 
skapa fler arbetstillfällen. Samtidigt behövs mötesplatser för att skapa 
social tillväxt och utveckla till exempel kultur- och föreningsliv.  Det 
är därför viktigt med kombinationer av olika mötesplatser,  
mötesplatser i avseende platser där utbyte mellan och inom olika 
grupper i samhället sker. Mötesplatser behöver preciseras mot  
specifika kompetenskombinationer för att stärka Skaraborgs kapacitet 
att bygga lokal utveckling på lokala resurser. 

Strategin pekar på:

 → Lokalt utveckla och omhänderta innovationer.

 → Stödja strukturer som ger fler arbetstillfällen.

 → Ökad tillgänglighet för alla till olika offentliga rum. 

 → Stödja mötesplatser för till exempel kultur- och föreningsliv.

 → Stärka kontakten och utbytet mellan arbetsmarknad och utbild-
ning.

 → Förbättringar av de mötesplatser som redan finns så att de i större 
utsträckning utgör platser där utbyte sker. 

 → Lokala mötesplatser behöver även utvecklas som regionala mötes-
platser.

Strategi 1 genomförs på kommunal nivå genom planering av fysiska 
miljöer som främjar möten mellan människor samt överbryggar  
barriärer genom att kombinera lokala resurser och aktörer.  På  
delregional nivå innebär strategin att etablera Campus Skaraborg 
som ett distribuerat campus med flera noder och en politisk  
överenskommelse om den gemensamma utvecklingen av de större 
orterna. 

Strategi 2: Tillgänglighet 

– transportinfrastruktur och flexiblare kollektivtrafik  
för en Lokal arbetsmarknadsregion

Idag består Skaraborg av två lokala arbetsmarknadsregioner (LA-
regioner) centrerade kring Skövde och Lidköping. I verkligheten är 
Skaraborg redan en LA-region för människor med högre utbildning 
och flera LA-regioner för människor med lägre utbildning. Dessutom 
har Skaraborgs kommuner i varierande grad kopplingar till  
omgivande LA-regioner, till exempel kan Varas och Grästorps lägen 
förbättras genom en utveckling av Älvsborgsbanan.

För att stärka Skaraborgs arbetsmarknad med fler arbetstillfällen,  
förbättra förutsättningar för arbetslivets kompetensförsörjning och 
öka människors möjligheter att finna arbete är restidsförkortning 
inom samt till och från Skaraborg viktigt. I kombination med  
utveckling av mötesplatser utökas möjligheterna till utbyte av idéer, 
varor och tjänster mellan människor. 

Strategin pekar på:

 → Föreställda barriärer behöver överbryggas.

 → Redan starka länkar behöver stärkas.

 → Nya länkar och relationer behöver etableras.

 → Att nya och mer flexibla kombinationer av trafik- och  
transportlösningar behöver utvecklas för resurseffektiv logistik 
och pendling.

 → Effektivare synergier utvecklas mellan huvudstråk och mer 
finfördelad infrastruktur (grenverk och nätverk) som ömsesidigt 
kompletterande system. 

 → Att samordning mellan trafik- och samhällsplanering behöver 
stärkas till exempel lokalisering av kommunal service och handel.

 → Behov av samsyn kring kollektivtrafikförsörjning så att Skaraborg 
utgör en LA-region och alla i Skaraborg når en Lokal  
arbetsmarknadsregion på 260 000 invånare.

Strategi 2 genomförs på delregional nivå genom att restidsförkortning 
sker i starka stråk, föreställda barriärer överbryggas och  
kollektivtrafik till omgivande arbetsmarknadsregioner samt  
anslutningar till nationell och internationell infrastruktur utvecklas. 

Strategi 3: Boende 

– utveckla en gemensam plan 

Samtliga kommuner i Skaraborg beskriver att de har brist på  
bostäder, eller noga räknat sådana bostäder som de bedömer behövs 
för att få till stånd en önskad utveckling. En flexibel bostadsmarknad 
är en av de viktigaste faktorerna för en anpassningsbar samhälls-
struktur. Höga byggkostnader tillsammans med låga bostadspriser 
skapar svårigheter att finansiera nybyggnation.

Med hjälp av kommunöverskridande bostadsförsörjningsprogram 
och mellankommunal samverkan kan befintliga resurser i form av 
infrastruktur, V/A-anläggningar, jordbruksmark, kommunal service 
och handel bättre utnyttjas. Bostadsbyggande, trafikplanering och 
övrig planering behöver samordnas bättre över kommungränserna så 
att beslut om markanvändning kan leda till långsiktig  
resurseffektivitet och hållbar utveckling.

En obalanserad centralisering inom Skaraborg leder till dubbla  
inlåsningar. Kommuner vars befolkning minskar får bland annat 
lägre skatteintäkter, med de utmaningar som det medför. I  
kommuner med växande arbetsmarkand ökar problemen med  
bostadsförsörjning vilket innebär inlåsningar för bland annat  
arbetslivets kompetensförsörjning och den lokala-regionala  
tillväxten.  

Strategin pekar på:

 → Behovet av boendemiljöer med ett brett spektrum av kvaliteter i 
olika delar av Skaraborg.

 → Behovet av samplanering av boende med infrastruktur och  
kollektivtrafik samt tekniska system på delregional nivå.

 → Behov av att hantera inomregional omflyttning av arbetstillfällen.

Strategi 3 genomförs på kommunal nivå genom att planera för goda 
livsmiljöer, överbrygga föreställda barriärer och arbeta med  
restidsförkortning. På delregional nivå etableras en gemensam  
programskrivning för bostadsplanering. 
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Strategi 4: LINK-områden

- lokal utveckling i natur- och kulturnära lägen

Kartläggningarna av Skaraborg visar tydligt hur befolkningen inte 
bara finns i tätorterna. Inte heller är all utveckling och ekonomisk 
aktivitet samlad till tätorterna, även om de dominerar den bilden. 
Områden där höga så kallade natur- och kulturvärden utgör den 
främsta resursbasen benämner vi LINK-områden (Lokal utveckling I 
Natur- och Kulturnära lägen). I LINK-områden är det särskilt  
angeläget att balansera målkonflikter mellan bebyggelseutveckling,  
jord- och skogsbruk samt bevarande av natur- och kulturvärden.  

Syftet med strategin är att uppnå lokal utveckling i LINK-områden 
genom att medvetet identifiera och utveckla nya kombinationer av 
resurser från lokalt kultur- och föreningsliv, jord- och skogsbruk, 
besöksnäring, kultur- och naturvärden.

Strategin pekar på:

 → Behovet av att synliggöra samspelet mellan lokal utveckling och 
hur olika resurser utnyttjas och förädlas. Av särskilt intresse är 
ekosystemtjänster.

 → Behovet av innovationer och nya affärsmodeller som bygger på 
lokala resurser av olika slag i LINK-områden. 

 → Behovet av en regional plan som visar hur Skaraborgs besöksmål 
och LINK-områdenas handel och service kan knytas samman.

 → Behovet av att med fysisk planering balansera målkonflikter  
mellan till exempel bebyggelse och biologisk mångfald samt 
målkonflikter mellan olika markanvändning inom jord- och 
skogsbruk .

Strategi 4 genomförs på kommunal nivå genom att planera för goda 
livsmiljöer, utveckla landskapsvård av natur- och kulturmiljöer 
samt bevarad samhällsservice i LINK-områden. På delregional nivå 
genomförs strategin genom utvecklingen av en delregional stråkplan 
för LINK-områden. 

Strategi 5: Integration 

- ett samhälle där alla får och kan bidra

Fungerande integration innebär att både de som redan bor och 
verkar i Skaraborg och de personer och företag som flyttar hit ges 
möjlighet att leva i ett nytt, mångkulturellt, samhälle som skapar 
förutsättningar för alla människor att nå sin potential och kunna 
bidra till Skaraborgs utveckling. Av betydelse för ett samhälle där alla 
resurser kan tas tillvara är även att det i alla Skaraborgs delar finns en 
diversifierad befolkningsstruktur och att olika delar av Skaraborg inte 
glider isär. Syftet är att använda fysisk planering med dess möjligheter 
att överbrygga fysiska barriärer, stärka nätverk och stödja  
mötesplatser för att underlätta integrationsprocesser mellan olika 
människor i samhället.  

Strategin pekar på:

 → Fysisk planering kan underlätta integrationen, till exempel genom 
att skapa mötesplatser eller motverka barriärer mellan olika 
områden. 

 → Lokalisering av bostäder och verksamheter, liksom utform-
ning av transportstrukturen och samordning mellan arbete och 
utbildning blir viktigt för framgångsrik integration och får ökad 
betydelse i planeringen. 

 → Möjligheter för olika människor i samhället att mötas och sam-
verka är beroende av gestaltning och sammanhang i den fysiska 
miljön.

 → Integration är av central betydelse för att ge alla som bor och 
verkar i Skaraborg möjlighet att få bidra till Skaraborgs utveckling 
samt för att hantera framtida behov av arbetskraft inom både det 
offentliga och privata arbetslivet.

Strategi 5 genomförs på kommunal nivå genom att planera för goda 
livsmiljöer samt på delregional nivå genom en konstruktiv dialog om 
integration i Skaraborg.

Strategi 6: Förvaltningssamarbete

– tekniska system och kommunal verksamhet

Skaraborgs kommuner samverkar idag kring en mängd frågor om 
tekniska system och kommunal verksamhet. Vatten och andra re-
sursfrågor blir allt viktigare för hållbar utveckling. För att bidra till en 
hållbar utveckling behöver tekniska system för energi,  
matproduktion, vatten och avlopp, materialhantering, avfall, trans-
porter osv. i större utsträckning vara utformade som kretslopp. Flera 
av dessa kretslopp kan sannolikt inte slutas i varje kommun utan 
behöver kommunal samverkan. Tack vare god tillgång till  
mellanliggande landsbygd har Skaraborg bättre förutsättningar än 
storstadsområden att till exempel återföra näringsämnen och sluta 
kretslopp. 

I Skaraborg utgör LINK-områdena exempel på länkar mellan  
kommuner som ger möjligheter att samordna samhällsservice över 
kommungränser och kombinera service relaterad till besöksnäring 
för att förbättra landsbygdens vardagsmiljöer. 

Strategin pekar på:

 → Samverkan för att uppnå skalfördelar och effektivitet.

 → Samverkan för att säkra kompetensförsörjning.

 → Möjligheter att sluta olika slags kretslopp och därigenom bli ett 
modellområde för hållbar utveckling.

 → Utveckla en programskrivning för kommunernas översiktsplaner 
som redovisa hur riksintressen och mellankommunala intressen 
hanteras.

Strategi 6 genomförs på både kommunal och delregional nivå genom 
konstruktiv dialog och samverkan om välfärdsproduktion.

Strategi 7: Samhällsbyggnadskollegium

- en resursförsörjd genomförandeorganisation

Strategierna som identifierats i Strukturbild Skaraborg behöver  
genomföras för att målet om tillväxt i hela Skaraborg skall uppnås.

Detta förutsätter:

 → Ett långsiktigt och tydligt åtagande från kommunerna att arbeta 
med strategierna och nyckelprocesserna samt gemensamt arbeta 
för att genomföra nyckelprojekt.

 → Etableringen av ett samhällsbyggnadskollegium där kunskap och 
erfarenhet delas mellan kommunerna och formar en kompetens 
inom kommunalförbundet för att driva strukturbildens  
genomförande.

 → En tjänstemannagruppering med uppgift att stödja och samordna 
samhällsbyggnadskollegiet, och fortsätta arbetet genom att  
samordna arbetet med t ex nyckelprojekten.

 → Fortsatt samarbete med universitet och högskolor för att utveckla 
metoder och kunskap om lokal och regional utveckling. 

 → Projektpengar för att initiera och driva fördjupade kartläggningar 
samt stödja konkret genomförande av nyckelprocesser och  
projekt.
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SJU STRATEGIER FÖR TILLVÄXT I HELA SKARABORG



Tillägg till översiktsplan 
TÖP

Besöksnäring Laddinfrastruktur/
hållbart bränsle

Etableringar

IMPLEMENTERING

          - Samhällsbyggnadskollegium
          - Fortsatt analysarbete
          -  Business Region Skaraborg
          - Rurban Studio Skaraborg
          - 3 delregionala plandokument



Rekoring Grästorp, 2016

Rurban Studio Skaraborg

väg 49 – En arbetsmarknadsregion 2019 Rurban Region – 2019

Rurban Planning Talks – 2017, 2018

Samhällsbyggnadskollegiet Vätgasetablering Mariestad 2017

Lokalisering - Naturbruksgymnasier

Kulturväg Skaraborg 2017



Tjänsterna i KomILand

• Multimodal reseplanerare
• Köpa kollektivtrafikbiljett
• Närtrafik i appen
• Samåkning
• Byabussen
• Grannbilen
• Taxi
• Resplus
• Handlar‐, kyrk‐, bad‐, pubrundan
• Elcykelpool
• Byatorget



Innovation i KomILand (struktur/systemnivå)

• Kollektivtrafikmyndigheten är 
projektägare

• Kollektivtrafikmyndigheten ”håller” 
plattformen – övervinner marknadens 
logik / små volymer

• KomILandkonsulenten och 
samverkansformer med lokala 
sammanhang





FRÅGOR ?

Magnus Fredricson | magnus.fredricson@skaraborg.se 
Nils Björling | nils.bjorling@chalmers.se




