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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.

Inriktningsplanering

• Trafikverkets
inriktningsunderlag
• Regional
systemanalys
• Proposition

Åtgärdsplanering

• Direktiv
• Nationell plan
• Regional plan

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.

Figur 3: Processen för framtagandet av den regionala systemanalysen för Västra Götaland under år 2016.

3

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.

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

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.
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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.

Figur 7: Antal i sysselsättning i Västra Götaland och Halland år 2013 och
sysselsättningsutveckling 2000-2013 (Funktionell geografi, Sweco 2016)

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.
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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 (UddevallaVänersborg-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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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)

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.
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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)

Antal
23 496
2 501
4 023
4 955
2 198
956
6 217
827

Ut

Västra Götaland

In

Västra Götaland

Ut
Halland
Jönköping
Skåne
Stockholm
Värmland
Örebro
Övriga riket
Norge

In
Halland
Jönköping
Skåne
Stockholm
Värmland
Örebro
Övriga riket
Norge

Antal
12 039
3 811
2 772
10 118
1 759
853
5 351
8 318

Kvot*
1,95
0,66
1,45
0,49
1,25
1,12
1,16
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.

Mål

Funktionsmål

Funktion

Strategi

Åtgärd

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.
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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).
STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 4

Tänk om

Optimera

Bygg om

Bygg nytt

Åtgärder som kan påverka
behovet av transporter
samt valet av transportsätt

Åtgärder som medför
ett mer effektivt
utnyttjande av
befintlig infrastruktur

Åtgärder som innebär
begränsade
ombyggnationer

Åtgärder som innebär
nyinvesteringar
och/eller större
ombyggnadsåtgärder

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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Sammanställning av strategier för transportsystemet i Västra Götaland
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Bilaga 1 – Funktionsmål, prioriterade funktioner och strategier

