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Förord
– en strategi för bättre miljö,
konkurrenskraft och livskvalitet

Västra Götaland är rikets främsta transport- och industriregion. Våra jobb, vår
tillgång till olika varor och därmed även vår livskvalitet bygger av tradition på
handel med omvärlden. Idag kan ett stort containerfartyg lasta mer gods än vad
hela Ostindiska Kompaniet importerade till Sverige under sin livstid (132 expeditioner på 74 år). Enligt prognoserna väntas godstransporterna öka med 50 % fram
till år 2030. Det innebär ytterligare påfrestningar på vårt redan hårt belastade
transportsystem – för vägar, järnvägar, hamnar och terminaler. På sikt kan detta
hota både svensk konkurrenskraft och våra möjligheter att klara klimatmålen.
När det gäller klimatutmaningen har Västra Götaland satt ribban högre än
vad som gjorts nationellt och på EU-nivå. Detta ska ses i ljuset av att trenden
de senaste decennierna – och prognoserna framåt – visar på ökad andel vägtransporter. Samtidigt har vi i Västra Götaland – både från privat och offentlig
sektor – uttryckt höga ambitioner för logistiksektorn. Vår gemensamt framtagna
Vision Västra Götaland – det goda livet säger t.ex. att vi ska vara Nordens nav för
sjötransporter och sjögods. Vår förhoppning är att godstransportstrategin ska ge
ledning om hur olika målbilder kan vägas samman och hur pågående trender ska
kunna vändas mot en mer hållbar riktning.
Om vi ska nå våra mål måste näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbeta. Godstransportstrategin är framtagen genom ett sådant samarbete, där såväl styrgruppen som den brett sammansatta referensgruppen representerar triple
helix-perspektivet.
Godstransportstrategin har antagits av regionstyrelsen medan beredningen för
hållbar utveckling (BHU) har varit beredande politisk instans. Till strategin har
det tagits fram en handlingsplan, som utgör underlag bl.a. för regional och nationell infrastrukturplan. På så sätt knyter strategin samman konkreta åtgärder i
transportsystemet med de högt ställda ambitionerna i vår vision om det goda livet.
Stort tack till alla som deltagit i framtagandet av godstransportstrategin! Nu
vidtar ett gemensamt arbete med att genomföra den.

Vänersborg, 27 september 2016

Johnny Magnusson
Ordförande, regionstyrelsen
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Godstransportstrategi i Västra Götaland

Inledning
Godstransportstrategins betydelse och omfattning
Västra Götalandsregionen (VGR) har ett ansvar att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet. År 2005 antogs Vision Västra Götaland – Det goda Livet
med syfte att verka som en plattform för arbetet med att stärka Västra Götaland
som en attraktiv region att bo och verka i. Transport- och logistiksektorn har
möjlighet att bidra till detta utvecklingsmål. Västra Götaland har en stark koncentration av tillverkningsindustri och handel. Genom goda förutsättningar att
transportera gods har regionen möjlighet att ytterligare stärka sin position nationellt och internationellt och ge ökade möjligheter till tillväxt och sysselsättning.
I det regionala utvecklingsprogrammet Västra Götaland 2020 pekas hållbara
transporter ut som ett av fem styrkeområden där regionen har ambitioner att vara
världsledande. Även Klimatstrategi för Västra Götaland lyfter fram effektiva godstransporter som ett strategiskt fokusområde.
Syftet med godstransportstrategin är att fortsätta utveckla Västra Götaland
som högklassig och hållbar transport- och logistikregion, nationellt och internationellt. Godstransportstrategin för Västra Götaland ska fungera som verktyg för
att utveckla en medveten position som logistikregion. Genom en aktiv samverkan
mellan näringslivets aktörer, offentlig sektor samt forskning och utveckling kan
strategin bidra till att transport- och logistiksektorn vidareutvecklas som ett av
regionens styrkeområden och stödjer regionens näringsliv samt svensk utrikeshandel i stort.
Godstransportstrategin är framtagen för att gälla i ett 10‒15-årsperspektiv och
beskriver hur visioner och mål inom logistik- och godstransportområdet ska uppnås utifrån begränsade resurser. Den är också ett hjälpmedel i den nationella och
regionala planeringen. Strategin ger vägledning för prioriteringar och satsningar
inom ett flertal områden såsom infrastruktursatsningar, lokaliseringsfrågor, loVisionsdokument

Godstransportstrategi

Infrastrukturplaner

Mål och visioner

Strategi och taktik

Åtgärdsfokus

Svårt att koppla till
enskilda åtgärder

Vad, varför och hur

Beslutat

Möjligt att realisera

Kort sikt

Lång sikt

Medellång sikt

Strategin är kopplingen
mellan visioner och åtgärder
Visions- och måldokument målar
med breda penslar ut vart vi vill
nå, medan de smalare penseldragen visar på vad vi vill uppnå
på objektsnivå via infrastruktur
planer och åtgärdsdokument.
Det har saknats en pensel som
kan måla vägen upp mot målen,
som kan vara koppling mellan
mål och visioner å ena sidan
och enskilda åtgärder å den
andra. Strategin ska vara denna
koppling.

Figur 1: Strategin är kopplingen mellan visioner och åtgärder
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gistikutveckling, forskning och utveckling. Utmaningen är att införliva godstransporterna i Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete så att de kan bidra
till att uppnå regionens övergripande vision och målbild.

Strategin står inte ensam
Godstransporternas främsta syfte är att tillgodose näringslivets och samhällets
behov av varuförsörjning. Att trygga behovet av effektiva godstransporter är en
uppgift som har beröringspunkter med planering inom flertalet närliggande sektorer. Godstransporternas behov ska ses i en kontext med stadsutveckling, knappa
markresurser, kapacitetsbrister i infrastrukturen, konkurrens mellan person- och
godstrafik och begränsade ekonomiska resurser. Västra Götalandsregionen vill ta
tillvara den utvecklingspotential som finns i regionen och det förutsätter att offentliga och privata aktörer drar åt samma håll. En förutsättning för detta är att
regionens intentioner är formulerade och kända.

Västra Götalandsregionens roll och mandat inom
transportområdet
Fysiska åtgärder inom transportområdet finansieras huvudsakligen via nationell
respektive regional infrastrukturplan. Trafikverket ansvarar för framtagande av
den nationella planen i samverkan med bl.a. Västra Götalandsregionen. För den
regionala infrastrukturplanen är rollerna omvända – VGR ansvarar för framtagandet av planen i samråd med Trafikverket, kommunalförbunden, de enskilda
kommunerna och övriga samarbetsorganisationer.
VGR finansierar utredningar och förskotterar infrastrukturåtgärder samt
ingår som avtalspart inom olika insatsområden, exempelvis inom Västsvenska
infrastrukturpaketet. Därutöver leder/deltar VGR i regionala, nationella och internationella samverkansformer, såsom Göteborg-Oslo-samarbetet och via EUfinansierade projekt.
Den politiska beredningen av transport- och infrastrukturfrågor hanteras inom
Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU). BHU består av politiker från VGR
och de fyra kommunalförbunden: Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad/Boråsregionen
och Göteborgsregionen. Kommunalförbunden företräder i sin tur Västra Götalands 49 kommuner. Beslut om infrastrukturåtgärder tas av regionstyrelsen samt
i vissa fall av regionfullmäktige.

Godstransportstrategins framtagande och förankring
Godstransportstrategin har beslutats av regionstyrelsen i Västra Götaland. BHU
har varit beredande och sammanhållande politisk instans. Ett tidigare utkast av
godstransportstrategin med tillhörande handlingsplan har remitterats till de fyra
kommunalförbunden, som lämnat in skriftliga svar efter avstämning med kommunerna.
På tjänstemannanivå har strategiarbetet bedrivits i projektform. Styrgruppen
har utgjorts av den regionala godstransportgruppen, som har följande sammansättning:
• Västra Götalandsregionen, ordförande
• Trafikverket
• Västsvenska handelskammaren
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•
•
•
•
•

Göteborgs Hamn
Skaraborg Logistic Center
Chalmers
Handelshögskolan
Logistik & transportstiftelsen

En referensgrupp med representanter från kommuner, kommunalförbund, företag,
akademi, forskningsinstitut, intresseorganisationer och myndigheter har bjudits in
till två dialogmöten och ett remisseminarium. Information och dokumentation
från strategiarbetet har löpande lagts ut på Västra Götalandsregionens hemsida.

Strategins uppbyggnad
Strategin bygger på befintliga mål- och visionsdokument som tillsammans med
identifierade behov ligger till grund för målbilden. Arbetet har präglats både av
ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv. Uppifrån för att titta på befintliga visioner och mål, och nedifrån för att identifiera behov utifrån dagens situation.
Strategin består av fem komponenter:
•
•
•
•
•

Godstransportstrategins målbild (strategidokument, måldokument och visioner)
Västra Götaland som logistikregion - ett nuläge
Prognoser och trender
Regionala utmaningar
Strategiska områden

I dagsläget finns en diskrepans mellan VGRs målbild och nuläget i regionen. Ett antal trender och faktorer kommer att påverka utvecklingen framöver men de kommer
inte att överbrygga den identifierade diskrepansen. Ur denna skillnad mellan mål
och nuläge har ett antal regionala utmaningar identifierats. Det är mot denna bakgrund som de strategiska områdena, med tillhörande delområden, har definierats.

Strategidokument
Måldokument
Visioner

Strategiska
områden

REGIONALA
UTMANINGAR

Trender

Prognoser

Brister
Behov
Infrastruktur

Figur 2: Godstransportstrategins olika komponenter
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Nio underlagsrapporter

Fyra delregionala
program

Regionalt
inriktningsunderlag –
Ökad tillväxt
och en bättre
miljö

2005

2006

Vision Västra
Götaland –
Det Goda
Livet

2007

Tillväxtprogram för
Västra Götaland
2008-2013

Regional plan
för transportinfrastrukturen
2010-2021

2008

2009

Regional
systemanalys
– Säkra
tillväxten och
förbättra miljön

Regional plan
för transportinfrastrukturen
2014-2025

EU:s Vitbok
om framtida
transportpolitik

Göteborg 2035
– Trafikstrategi
för en nära
storstad

2010

Nationell plan
för transportinfrastrukturen
2010-2021

2011

2012

2013

2014

Västra Götaland
2020 – Strategi
för tillväxt
och utveckling
2014-2020

Sju underlagsrapporter
Transportpolitiska mål

Nationell plan
för transportinfrastrukturen
2014-2025

Diagram 1: Mål- och visionsdokument som presenterats de senaste tio åren

Strategins koppling till relaterade dokument
För att identifiera gemensamma och/eller motstridiga mål eller strategier har en
omfattande inventering och strukturering av innebörden i relaterade dokument
som presenterats de senast 10 åren genomförts.
Arbetet har utgått från ett stort antal dokument där Vision Västra Götaland,
Västra Götaland 2020 och Klimatstrategi för Västra Götaland varit de viktigaste.
Därutöver kan regional- och nationell plan, EU:s Vitbok för framtida transportpolitik (avseende perioden 2010-2020), Göteborgs 2035 Trafikstrategi för en nära
storstad, Maritim strategi för Västra Götaland och de transportpolitiska målen speciellt omnämnas.
Dokument som ligger till grund för definitionen av målbild

Vision Västra Götaland utgår från tre generella principer: Hållbar utveckling, Den
gemensamma regionen och Internationalisering. Utöver dessa generella principer
finns ett antal fokusområden varav infrastruktur och kommunikationer är ett. I
detta område fokuseras:
• Regionen som ett internationellt transportnav,
• Göteborgsområdets tyngd som logistikcentrum,
• Vikten av ett starkt näringsliv och snabba, säkra och energieffektiva transporter.
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• Hållbar konkurrenskraftig infrastruktur med innebörden investeringar i infrastrukturen som främjar en hållbar tillväxt, god tillgänglighet till och inom Västra Götaland samt ger hög säkerhet och positiv utveckling i regionens olika delar.
Visionen lyfter också fram vikten av nationella och utrikes förbindelser av hög
klass och en infrastrukturutbyggnad som tar hänsyn till natur- och kulturmiljöer
som bidrar till bättre bebyggelsemiljöer.
Västra Götaland 2020 är ett regionalt utvecklingsprogram för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 som bygger på visionen om Det goda livet.
Programmet lyfter fram hållbar utveckling i tre dimensioner; ekonomisk, social
och ekologisk och adresserar utmaningen i att bejaka och utnyttja Göteborgs roll
som motor för tillväxt, utveckling och attraktivitet för Västsverige, samtidigt som
förutsättningarna för utveckling i hela Västra Götaland stärks. Hållbara transporter är ett av fem styrkeområden för VGR. Ett hållbart transportsystem är
en profilfråga för Västra Götalandsregionen och ambitionen är att vara världsledande inom detta område. Som stöd för detta finns även en ambition att utveckla
Västra Götaland som testarena för hållbara transportlösningar.
Klimatstrategi för Västra Götaland har en målsättning att den västsvenska ekonomin år 2030 inte längre är beroende av fossil energi och att medborgarna och
näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter, och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla,
energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit
till ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. Målsättningen visar på två
ambitioner: dels att genom energieffektiviseringar och ökad användning av förnybar energi minska klimatpåverkan, dels att driva klimatarbetet på ett sådant
sätt att konkurrenskraften i Västra Götaland stärks. Strategin har sex strategiska
fokusområden varav effektiva godstransporter/grön logistik är ett. Strategin lyfter
också fram vikten av samarbete mellan olika aktörer.

Exempel på områden som
ingår i hållbar utveckling:
• Ekonomisk hållbarhet innebär
att hushålla med resurser,
utnyttja befintliga resurser på bästa sätt, använda
fyrstegsprincipen, säkerställa
samhällsekonomisk effektivitet och störst nytta för gjorda
investeringar samt att skapa
förutsättningar för stärkt konkurrenskraft för näringslivet.
• Miljömässig hållbarhet
innebär minskade utsläpp
från godstransporter, minskat
beroende av fossila bränslen,
effektiva logistiklösningar och
smarta fordon
• Social hållbarhet innebär
minskat buller, trängsel och
barriärer. Hänsyn till stadsmiljö
vid lokaliseringsfrågor och
en planering som inkluderar
godstransporter på ett tidigt
stadium.
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I genomgångna visions-, mål- och utvecklingsprogram läggs ett stort fokus på
långsiktigt hållbar utveckling, stärkt konkurrenskraft och utveckling av infrastruktur. Detta är centralt för utvecklingen inom regionen, i kombination med
Göteborgs roll såsom tillväxtmotor, för att bidra med utveckling i hela regionen.
Samverkan lyfts fram i samtliga dokument, dock i första hand inte med avseende
på betydelsen av samspel med övrig samhällsplanering och stadsutveckling. Det
finns inga direkta målkonflikter i dokumenten. Däremot finns en spänning mellan tillväxt- och miljöambitioner och mellan infrastruktur- och stadsutveckling.
Utifrån genomgångna dokument kan den gemensamma målbilden formuleras
som:
Västra Götaland är Nordens ledande logistikregion som erbjuder effektiv
logistik och en transportinfrastruktur som stöder näringslivets behov och
regionens utveckling på ett sätt som värnar hållbarhet, hela regionen och
samhällsekonomisk effektivitet.
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Västra Götaland som logistikregion

Ekonomisk tillväxt skapas genom produktion av tjänster och varor som säljs och
levereras till rätt pris och i rätt tid. En grundförutsättning för att detta ska kunna
ske är att transporterna är en effektiv del av varuflödet. Ett effektivt och hållbart
transport- och logistiksystem är en nödvändig del av industrins och handelns
verksamheter. Ett effektivt och hållbart transport- och logistiksystem bidrar också till att stärka regionens och Sveriges konkurrenskraft och är en förutsättning
för att skapa tillväxt. En ökad globalisering ger en allt större hemmamarknad
men också ett längre transportavstånd. Höga krav ställs på korta ledtider och kort
framförhållning samt på precision och flexibilitet. Handeln såväl som industrin
globaliseras och många underleverantörer engageras i, inte sällan, komplexa försörjningskedjor. Inom regionens stora och exportintensiva industri sysselsätts ca
15 % av det totala antalet anställda inom regionen, och inom handeln ca 13 %.1
De aktörer som utför transporterna ställer krav på en väl utbyggd och fungerande infrastruktur. Infrastruktur av hög kvalitet är särskilt viktigt för ett land
som Sverige där transportavstånden – och därmed också transportkostnaderna
– är betydligt större än vad som är gällande för de mer centralt belägna europiska
marknaderna. Internationella studier visar att logistikkostnaderna för svenska företag överskrider motsvarande genomsnittliga kostnad för företag i övriga EU.
Transport- och logistiksektorn, representerad av näringsgrenen Transport och Magasinering, är i sig en viktig sektor som sysselsätter 5 % av regionens förvärvsarbetande1. Därutöver utgör transport- och logistiksektorn nästan 6 % av bruttoregionalprodukten (BRP) för Västra Götalandsregionen1. Sektorn är således inte
enbart en viktig sektor i sig som bidrar till sysselsättning och tillväxt, utan även
en förutsättning för såväl sysselsättning som tillväxt inom industrin som handeln
där transport och logistik ska tillgodose kundernas efterfrågan och förväntningar.
Den godstransportefterfrågan som uppstår mellan avsändare och mottagare
kan tillgodoses på ett flertal olika sätt, med olika trafikslag, i olika transportupplägg och med olika kravställande parter som styr. För effektiva transporter och en
effektiv logistik behövs alla transportslag och samspelet mellan dem bör främjas.
Västra Götaland är även ledande inom akademisk forskning och utbildning
inom transport, logistik och fordon. På Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet finns ett tjugotal institutioner med forskare som till någon del
är eller har varit verksamma inom forskning på transport- och logistikområdet.
Den forskning som bedrivs är unik både ur ett nationellt och internationellt perspektiv, främst med avseende på kompetens, bredd och tradition. Dock finns en
risk att den kompetens och kunskap som byggts upp inom området försvagas i
och med att forskningsanslagen under ett antal år har varit vikande.

1. Bearbetning av data från SCB (2014).
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Godstransporter i Västra Götaland
Västra Götaland, med Göteborgsregionen som nav, är Sveriges och Nordens
främsta transport- och logistikregion. Västra Götalands framträdande roll som
logistikcentrum kan förklaras dels utifrån regionens centrala placering, med närhet till tre huvudstadsregioner (Stockholm, Oslo och Köpenhamn) och en tyngdpunkt av nordisk industri samt dels den logistiskt strategiska positionen längs
flertalet på europeisk och nationell nivå utpekade godstransportstråk. Dessutom
är regionen porten mot omvärlden för Sveriges näringsliv.
Stora nationella godsflöden och transitflöden till Norge passerar igenom och
via Västra Götaland. Väg- och järnvägsstråken genom regionen är transportkorridorer för svensk och norsk utrikeshandel. Göteborgs hamn är Nordens största
hamn, nordiskt nav för transoceana direktlinjer samt hanterar omkring 60 % av
den sjötransporterade containertrafiken till och från Sverige.2
För logistik- och distributionsverksamheter i Västra Götaland möjliggör den
utvecklade sjötrafiken konsolidering av godsvolymer och därigenom uppnås skalekonomiska fördelar. Konkurrenskraftiga logistikerbjudande kan erbjudas med
destinationer och frekvenser inom samtliga transportslag, både regionalt, nationellt och internationellt.
En robust transportinfrastruktur med god framkomlighet samt tillgänglighet
till terminaler och hamnar i Västra Götaland och i närliggande regioner nationellt

Hamnar
Kombiterminaler

Hamnar i regionen
Göteborg, Stenungsund,
Wallhamn, Lysekil, Brofjorden,
Uddevalla, Strömstad, Surte,
Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Mariestad, Otterbäcken
Kombiterminaler i regionen
Göteborg och Falköping

Figur 3: Transportinfrastruktur i Västra Götaland: Vägar, järnvägar,
hamnar och kombiterminaler.
2. Hamnstatistiken (2014), Sveriges Hamnar/Transportgruppen,
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ger förutsättningar för näringslivet både regionalt och nationellt att utföra hållbar
och effektiv logistik. Därtill skapas hög tillgänglighet för både svenska och norska
export- och importföretag till de internationella marknaderna. Det finns således
ett ömsesidigt beroende mellan Västra Götaland och övriga regioner nationellt
som gemensamt bidrar till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Näringslivsstruktur
Infrastrukturen och transportsystemet har mycket stor betydelse för det svenska näringslivets nationella och internationella konkurrenskraft och transport
systemets förmåga att tillgodose näringslivets behov påverkar lokaliseringen av
verksamheter.
En geografisk analys av näringslivsstrukturen (baserat på varuvärden) visar att
handeln är koncentrerad till storstadsområdena samt gränsområdet till Norge.
Produktionen är spridd i hela regionen och samtidigt mer diversifierad. I Göteborg finns en omfattande fordonsindustri men även utmärkande branscher som
hightech- och byggbranschen. I och kring Borås utmärker sig textil och mekanisk
industri samt postorder-/e-handelsbranschen. I de östra delarna av regionen utmärker sig jordbruks- och livsmedelsindustrin, fordons- och möbelindustrin samt
byggbranschen. Norr om Göteborg utmärker sig framförallt den petrokemiska
industrin samt oljeraffinering. Väster om Vänern är skogsindustrin viktig samt
även plast-, trä- och mekanisk industri.
De största branscherna utifrån omsättning i regionen är3:
• Handel (parti- och detaljhandel)
• Fordonsindustri
• Petrokemisk industri samt olja
• Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenader
Samtliga av ovan nämnda branscher bidrar till omfattande flöden av godstransporter med olika karaktäristik avseende bl.a. geografisk spridning, koppling till
export m.m. och har därmed olika behov och krav på logistikupplägg.

Godsstråk
Totalt beräknas företagen i Västra Götaland konsumera 75 miljoner ton gods
och producera 74 miljoner ton per år. Av dessa volymer bidrar Göteborg med
30-40 %. Därutöver tillför godstransporterna på vägstråken E6, E45, E20 och
riksväg 40 runt Göteborg till en stor del av de totala volymerna. Vägtransporterna
är dominerande inom regionen, cirka 60 % av de totala godsmängderna transporteras på väg. Denna volym inbegriper även gods som transporteras till närmsta
hamn. Efter vägtransporternas andel utgör sjöfartens volymer ett stort bidrag till
regionens totalt transporterade godsvolym.4
I Göteborg finns Nordens största hamn, tillika Core-hamn inom EU:s utpekade Transeuropeiska Transportnätverk, Ten-T. Här hanteras årligen drygt 40
miljoner ton gods, varav 60 % av landets totala containervolym och det är den
enda nordiska hamnen med transoceana containerfartygsanlöp. Göteborgs hamn
har därför en särställning när det gäller godsflöden i regionen, likväl som på

Västra Götaland utifrån ett
Ten-T perspektiv
Sjöfart
• Core: Göteborgs hamn
• Comprehensive: Brofjorden,
Strömstad
Flyg
• Core: Landvetter
Järnväg
• Core: Västkustbanan, Norge/
Vänerbanan, Västra stambanan
• Comprehensive: GöteborgBorås (Kust-till-Kustbanan)
Väg
• Core: E6, väg 40
• Comprehensive: E45, E20
Kombiterminal
• Göteborg

Core Network
Den av EU och dess medlemsländer utpekade infrastruktur
som anses som ryggraden inom
transportsystemet. Inom Core
Network prioriteras ett antal
centrala transportlänkar och noder inom TEN-T vilket inkluderar
alla transportslag. Infrastrukturen inom Core Network ska vara
fullt utbyggd till år 2030.
Comprehensive Network
Detta nätverk innefattar infrastruktur som i ökad grad kopplar
samman regioner inom den
Europeiska Unionen och således
binder samman noder till den
centralt utpekade infrastruktur
som innefattas inom Core Network. Comprehensive Network
ska vara fullt utbyggt 2050.

3. Statistik från Registerdata SCB (2014)
4. Godskartläggning i Västra Götaland (2013), WSP
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Figur 4: Illustration över huvudsakliga godsstråk och logistikintensiva
områden i regionen.

Huvudsakliga godsstråk
Stråk 1

E6/E20/Västkustbanan

Stråk 2

E6/Bohusbanan

Stråk 3

Väg 40/Väg 27/Kust till
kustbanan

Stråk 4

E20/Västra stambanan

Stråk 5

E45/Norge-Vänerbanan

Stråk 6

Väg 44/Älvsborgs
banan/Kinnekullebanan

Stråk 7

Väg 26/Väg47/
Jönköpingsbanan

Stråk 8
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Väg 41/Viskadalsbanan

Västra Götaland som Logistikregion

den nationella arenan. I regionen finns totalt tolv hamnar, varav Brofjorden och
Strömstad är utpekade som Comprehensive-hamnar i EU, TEN-T.
För flygfrakt är Göteborg-Landvetter Airport som nod en viktig tillgång med
internationella destinationer för högvärdigt gods där tiden är en kritisk faktor.
Ett antal betydande brister med koppling till godsflöden i regionen har identifierats:
• Hög andel vägtransporter, särskilt utefter E6 och väg 40
• Låg andel järnvägstransport avseende vissa järnvägssträckningar; underutvecklad järnvägstrafik till/från Norge samt mot södra Sverige och kontinenten,
begränsad godstrafik på Älvsborgsbanan samt obefintligt utnyttjande av Kinnekullebanan och Viskadalsbanan avseende godstransporter
• Låg andel närsjöfart
• Bristande förutsättningar för intermodala transportupplägg (terminaler och
spåranslutningar)
• Bristande kapacitet och robusthet samt trängsel i infrastrukturen i Göteborgsregionen både avseende väg och järnväg

• Bristande kapacitet och trafiksäkerhet på vissa stråk
• Otillräcklig kapacitet och funktionalitet i järnvägssystemet
• Potentiell intressekonflikt mellan stadsutveckling, logistikytor och infrastruktur i Göteborg
Västra Götaland är en betydande transitregion för godstrafik och transittrafiken
går i huvudsak i nordsydlig riktning där utrikestrafiken till/från Norge utgör
en betydande del av godstrafikvolymen. Lastbilstrafiken över gränspassagen vid
Svinesundsbron har ökat med upp emot 40 % under den senaste tioårsperioden.
Majoriteten av de lastade fordonen som går från Sverige till Norge utgår från
området Göteborg, norra delarna av Västra Götaland och Bohuslän. Totalt sett
utgör transittrafiken på E6 söder om Göteborg drygt 30 % av den tunga trafiken
och norr om Göteborg drygt 50 %, detta bör främst tillskrivas importvolymer via
Göteborgs hamn med destination mot den norska marknaden.5

5. Godskartläggning i Västra Götaland (2013), WSP
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Prognoser och trender
Det finns ett flertal faktorer och trender som påverkar utvecklingen av godsmängder och godstransporter. Dessa faktorer och trender innefattar dels förväntad utveckling enligt prognos, dels gällande politiska och näringslivsrelaterade
aspekter utifrån regionalt/nationellt/internationellt perspektiv, som kan förväntas
få påverkan på godstransportmarknaden.

Ökade godsmängder inom
samtliga transportslag
(prognos 2040)6
• Ökning i transportarbete från
2012-2040: drygt 70 %.
• Vägtransporter: +66 % Lastbilen förblir mycket konkurrenskraftig.
• Sjötransporter ökar mest:
+91 % Hamnarna på västkusten
och i Skåne förväntas öka mest
och Göteborgs hamn bibehålla
positionen som landets största
hamn.
• Ökning för varugrupper inom
containersegmentet; export
+83 % och import +241 %.
• Sveriges största handelspartners 2040 domineras fortsatt av
länder i Europa och då främst
Västeuropa. Samtidigt förväntas handeln med länder i Fjär�ran Östern respektive Mellanöstern mer än att fördubblas.

Prognoser
Enligt aktuella prognoser förväntas transportarbetet i Sverige och Sveriges utrikeshandel öka kraftigt6, se faktaruta. Sammantaget innebär detta att följande
måste beaktas:
• Kraftig volymutveckling inom samtliga transportslag, i synnerhet för vägtransporter.
• Väsentligt ökade godsmängder kan förväntas till Göteborgs hamn.
• Ökat behov av logistikyta i strategiska tillväxtområden, i synnerhet i Göteborgsregionen.
• Befintliga framträdande stråk och noder består, ingen förändring trolig.

Generella trender: globalisering, urbanisering och
digitalisering
Globalisering

Ekonomierna världen över blir mer sammanlänkade och såväl ekonomisk uppgång som nedgång får påverkan globalt. Miljöfrågor lyfts upp i stora internationella sammanhang och avtal om miljön blir internationella. Kopplat till konsumtion innebär globaliseringen att trender sprids snabbare, pådrivet av en ökad
informationstillgång. Även hastigheten i teknikutvecklingen ökar, då kunskap
är internationellt tillgänglig och ny teknik får snabb spridning. Förändrade handelsmönster med nya marknader inom både import och export innebär ökade
godsflöden genom hamnarna, främst Göteborg, och påverkar sannolikt även lokaliseringen av produktionsanläggningar som medför mer komplexa och globala
förädlingskedjor. Detta driver godstransporter och ger mer långväga transporter
i allt mer komplexa transportkedjor, där transporten idag är en del av en internationell försörjningskedja.
Urbanisering

En ökad inflyttning till större städer har pågått under lång tid och det är en
politisk ambition att Västra Götaland ska växa till en mer gemensam arbetsmarknadsregion. Befolkningen i Västra Götaland förväntas öka med 175 000 invånare
till 2030, varav 85 % av ökningen förväntas i Göteborgsregionen7. Omfattande
stadsutveckling sker i Göteborg och i de övriga större städerna i regionen. Det
förväntas ge en ökad arbetspendling med tåg, inte minst till och från Göteborg
och därmed fortsatt kapacitetsbrist på järnvägen och ökad konkurrens mellan
person- och godstrafik om bankapacitet. Större befolkning innebär ökad handel
och konsumtion, vilket driver godstransporter och ger mindre sändningar med
hög frekvens. Ökad konkurrens om markytor mellan logistikytor och stadsut6. Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets basprognoser 2016
7. Befolkningsprognos Västra Götaland 2014-2030, Rapport 2014:4, Västra Götalands
regionen
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veckling kommer kräva en ökad samordning och klarare inriktning i myndigheters planprocesser.
Digitalisering

Den andel av konsumtionen som avser tjänster kommer att öka på bekostnad av
(fysiska) produkter. Vi streamar redan idag musik istället för att köpa CD-skivor
och samma trend finns för film och böcker. Denna utveckling har gått fort och
kommer troligtvis påverka andra produkter och produktsegment. Det innebär
att vi kan konsumera utan att driva transporter. Om en allt större del av BNP
utgörs av tjänsteproduktion och om delar av import och export av varor blir mer
av koncept där man till exempel kan skriva ut eller på annat sätt få en produkt
utan att transportera den finns det möjligheter framöver att öka BNP utan att öka
transporterna. Digitaliseringen ger också möjligheter att hantera stora mängder
data vilket bedöms resultera i en effektivare logistik och en optimering mellan
olika aktörer i försörjningskedjan. Det finns idag informationsplattformar som
kan sammanföra både företag och privatpersoner för att utföra transporter. Detta
kan leda till effektivisering av transporter eller till att transporterna ökar på grund
av hög tillgänglighet.

Trender inom transportsektorn
Ökad konkurrens mellan person- och godstransporter på järnvägen

Det finns en politisk ambition om ökat personresande och ökade godstransporter
på järnväg. För närvarande pågår statliga satsningar för godstrafik, som främst
förbättrar tillgängligheten med järnväg till Göteborgs hamn. Detta medför sannolikt ytterligare ökad konkurrens mellan personresande och godstransporter om
tillgänglig bankapacitet. Detta gäller i synnerhet på sträckorna in mot Göteborg.
Ökat fokus på skalekonomi inom samtliga transportslag

Operatörer inom samtliga transportslag eftersträvar större fartyg samt längre och
tyngre tåg och lastbilar. Trenden är särskilt tydlig inom den internationella sjöfarten, där fartyg inom både närsjöfarts- och det transoceana segmentet blir större.
Inom sjöfarten leder det till ökad konsolidering av gods till större och färre hamnar, vilket sannolikt gynnar både Göteborgs hamn och svenskt näringsliv med
lägre transportkostnader och transporttider. Inom järnvägs- och lastbilstransporter finns behov av utpekande av tillåtna stråk samt noder som kan hantera längre
och tyngre tåg och lastbilar. Här efterfrågar näringslivet ett tydligt regelverk.
Mindre sändningar med hög frekvens
Inom både produktionsindustrin och detaljhandeln finns en tydlig trend där förädlings- respektive försäljningsyta prioriteras före lageryta. Detta leder till transportupplägg med mindre sändningsstorlekar och högre frekvens. Detta ger en ökning
av transporter med lastbil, både regionalt och i tätorter samt vid handelsplatser och
ökar behovet av strukturer för stadsdistribution. Detta påverkar också flygfrakt
som står för en stor andel i värde av den totala svenska utrikeshandeln. Dedikerade
flygfraktplan har successivt bytts ut mot utnyttjandet av belly cargo (gods som
fraktas i underdelen av passagerarplan) och därför finns en viktig relation mellan
godstransporter och passagerarflyglinjer avseende både destinationer och frekvens.

Påverkansfaktorer och trender
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Regionala utmaningar
Utmaningarna för regionen är att hantera dagens läge och den förväntade utvecklingen med strategiska satsningar som leder till att godstransportstrategins
målbild uppnås. Utmaningarna beskrivs utifrån de tre dimensionerna i hållbarhetsmålet och behovet av systemperspektiv.

Ekonomisk hållbarhet

DAGSLÄGE

MÅLBILD

Investeringsbehovet i stråk och noder i Västra Götaland överstiger över tiden de
ekonomiska ramarna i den regionala och nationella långsiktiga infrastrukturplaneringen. Godsrelaterade investeringar – särskilt i det kapillära nätet – är med
nuvarande värderingsverktyg svåra att samhällsekonomiskt motivera. En uppvärdering av godstransport- och näringslivsperspektivet krävs för att över tid kunna
tillgodose näringslivets behov av transporter och logistik och därigenom stärka
det regionala näringslivets konkurrenskraft. Kust- och närsjöfart, järnvägstransporter samt hamnar och terminaler med begränsad volym har svårt att erbjuda
konkurrenskraftiga alternativ. Tillgången till mark för logistiketableringar i de
strategiska lokaliseringarna är en begränsad resurs med alternativa användningsområden.

Ekologisk/miljömässig hållbarhet
DAGSLÄGE

DAGSLÄGE

MÅLBILD

MÅLBILD

Klimatstrategi för Västra Götaland har ett uttalat mål om en fossiloberoende västsvensk ekonomi 2030 (konkretise15
rat som en 80-procentig minskning
av koldioxidutsläpp till år 2030
jämfört med 1990 års nivå) kommer med beslutade styrmedel inte
10
att nås om nuvarande inriktning
består. Tvärtom förväntas godstransporterna på lastbil öka fram
5
till år 2030. Utmaning är att hantera ökade godsmängder samtidigt
som koldioxidutsläppen ska minska. Det innebär bland annat att an0
1990
2012
2030
delen hållbara transportalternativ
måste öka och att omställningstakDiagram 2: Utsläpp av växthusgaser i
ten till ett fossilfritt samhälle ökas.

Social hållbarhet

Västra Götaland samt utsläppsmål för
år 2030, miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Mål 2030 klimatstrategi
för Västra Götaland.

Ökade godsmängder – främst på
väg – med krav på god framkomlighet innebär en ökad risk för negativa effekter som utsläpp, buller, trängsel och
barriäreffekter. Ökad logistikverksamhet med stort behov av logistikyta – främst
med närhet till Göteborg – innebär en potentiell spänning gentemot stadsmiljö
och stadsutvecklingsplaner.
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Systemperspektiv för hållbar utveckling
De regionala utmaningarna ställer krav på ett systemperspektiv. Godstransporter är inte en isolerad företeelse utan en del av samhällsplaneringen. Det är av
vikt att godstransporter samspelar med andra områden såsom stadsbyggande och
persontrafik och integreras i planering och utvecklingsstrategier. Det finns ett
tydligt behov av ett systemperspektiv för att möta utmaningarna inom alla tre
hållbarhetsaspekterna. Det gäller främst:
• Prioritering för investeringar i transportinfrastrukturen, exempelvis avvägning
mellan fokuserade satsningar på de större stråken och noderna kontra det kapillära nätet och de mindre noderna.
• Regional och tvärkommunal samverkan vid lokalisering och planering av strategiska noder och logistikverksamheter
• Inkludera behov kopplade till godstransporter och logistikverksamheter (t.ex.
tillfartsvägar och expansionsutrymmen) i stads- och samhällsplaneringen.
• Planering och styrning för att hantera den begränsande järnvägskapaciteten –
särskilt in mot Göteborg – så att kraven på tillgänglighet för både person- och
godstransporter tillgodoses.
• Regional samverkan kring terminal- och bangårdskapacitet för att säkerställa
att Göteborgs hamn kan ges en långsiktigt hållbar och robust försörjning och
att behovet av logistikytor kan tillgodoses.
Ett regionalt systemperspektiv på godstransporter innebär ett fokus på vilka åtgärder som bäst hanterar de regionala utmaningarna utifrån ekonomi-, miljöoch social hänsyn.

Regionala utmaningar
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Godstransportstrategi - för den
ledande logistikregionen
Strategiska områden - för den ledande logistikregionen
Den gemensamma godstransportstrategin för Västra Götaland fokuserar på tre
strategiska områden med ett antal tillhörande delområden. Områdena ska vara
ett bidrag till att uppnå Västra Götalansregionens mål om en hållbar långsiktig
utveckling i hela regionen. De tre strategiska områdena är:
• Transportinfrastruktur av hög klass
• Ledande logistikregion
• Kunskap och kompetens i framkant.
Vart och ett av de strategiska områdena innehåller ett antal tillstånd som strategin
ska leda fram till. De förutsätter bred samverkan mellan olika aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och akademin. Områdena hänger ihop och verkar integrerande och stödjande. Tillsammans bidrar de till godstransportstrategins målbild
(se s. 10), som i sin tur är ett led i arbetet för långsiktigt hållbar utveckling.

Prioriterade
delområden

Strategiska områden
för godstransportstrategin

Övergripande mål för
regionen där godstransportstrategin ska
bidra till måluppfyllelse

Robusta stråk med
god tillgänglighet
Effektiva noder

Transport
infrastruktur av
hög klass

Goda förutsättningar
för intermodalitet
Effektiva transporter
med minskad
miljöpåverkan
Smarta fordon och
fossilfria bränslen

Ledande
logistikregion

Långsiktigt
hållbar
utveckling
för hela
regionen

Balanserad
transittrafik
Strategisk satsning på
forskning
Strategisk satsning
på utbildning och
kunskapshöjning

Kunskap och
kompetens i
framkant

Arena för hållbara
godstransporter
Diagram 3: Godstransportstrategins uppbyggnad och bidrag till långsiktigt
hållbar utveckling i Västra Götaland.
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Transportinfrastruktur av hög klass
Transportinfrastruktur av hög klass innebär att det finns robusta stråk med god
tillgänglighet, effektiva noder och goda förutsättningar till intermodalitet med en
stark ambition om att överföra en större andel gods från väg till järnväg och sjö.
Västra Götalands utveckling är starkt kopplad till näringslivets utveckling och
transportinfrastrukturen ska stödja näringslivets behov. Satsningar på infrastruktur bör i första hand ske med prioritering till befintliga industrikluster, handelskluster samt i anslutning till befintliga noder i transportsystemet. För planering,
val och implementering av infrastruktursatsningar ska hållbarhet, fyrstegsprincipen och samhällsekonomisk effektivitet vara ledande.

Fyrstegsprincipen

Robusta stråk med god tillgänglighet innebär

3. Bygg om: vid behov genomförs det tredje steget som
innebär begränsade ombyggnationer.

• Ett effektivt och hållbart utnyttjande av befintlig infrastruktur.
• Ett regionalt utpekat vägnät för gods med utgångspunkt i funktionellt prioriterat vägnät och BK 74-vägnätet (vägnät som tillåter fordon upp till 74 ton)
samt näringslivets behov.
• Tillräcklig kapacitet i järnvägssystemet för att möta ett ökat transportbehov
orsakat av ökat personresande och ökade godstransporter.
• Ett väl fungerande kapillärt väg- och järnvägsnät.
• Tillräcklig kapacitet i anslutningar till noder, terminaler, hamnar, flygplatser
och stråk utifrån ett systemperspektiv.
• Goda möjligheter till när- och kustsjöfart samt inlandssjöfart.
• Goda möjligheter till internationella transporter genom sjö- och flygförbindelser.
• Verktyg för rättvisande värdering av godstransporternas betydelse vid infrastrukturinvesteringar.

1. Tänk om: handlar om att först
och främst överväga åtgärder
som kan påverka efterfrågan
av transporter och resor samt
valet av transportsätt.
2. Optimera: innebär att genomföra åtgärder som medför ett
mer effektivt utnyttjande av
det befintliga transportsystemet.

4. Bygg nytt: genomförs om
behovet inte kan tillgodoses i
de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller
större ombyggnadsåtgärder.

Effektiva noder innebär

• Regional samverkan för ökat resursutnyttjande av befintliga hamnområden.
• Effektiv, tillförlitlig och hållbar infrastrukturförsörjning till Göteborgs hamn.
• En komplementär terminalstruktur, till exempel utifrån specialisering eller
geografi.
• Terminaler (inklusive flygplatser) som medger en effektiv logistik och ökad
intermodalitet.
Goda förutsättningar för intermodalitet innebär

• Lokalisering av logistikverksamhet med beaktande av trafikförsörjning och
möjlighet till intermodalitet.
• Omlastningsmöjligheter och anslutningar som möjliggör intermodalitet.
• Regionalt systemperspektiv vid lokalisering av intermodala noder.

Ledande logistikregion
Att vara en ledande logistikregion betyder att vi har effektiva transporter, smarta
fordon, fossilfria bränslen och en balanserad transittrafik. Ett viktigt fokus ligger likväl i regionens ambition att minska andelen tomkörningstransporter. En
väl utvecklad logistiknäring gynnar det regionala näringslivet och stöder dess
nationella och internationella konkurrenskraft. Effektiva transporter och effektiv

Godstransportstrategi - för den ledande logistikregionen
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logistik har förutsättningar att minska godstransporternas negativa påverkan på
klimat och samhälle. Satsningar på att vara en ledande logistikregion bör i första
hand ske med prioritering avseende effektiviseringar som ger företagsekonomiska
såväl som samhällsekonomiska vinster. En bedömning bör ske till varje enskild
satsning avseende ekonomi, miljö och sociala aspekter samt långsiktig bärkraft
och potential för uppskalning.
Effektiva transporter innebär:

• Goda möjligheter för längre och/eller tyngre lastbilar och tåg på vissa sträckor
och relationer.
• Goda möjligheter till en effektiv logistik för regionala nyckelbranscher såsom
handel, textil, verkstadsindustri och petroleum.
• Konkurrenskraftiga transporter med avseende på säkerhet, miljö och lika villkor.
• Utvecklade former för distribution i stadsmiljö.
• Utveckling och utökat användande av IT-verktyg.
Smarta fordon och fossilfria bränslen innebär:

• Samverkansformer som underlättar införande av ny teknik i fordon.
• En hög omställningstakt till en fossilfri fordonsflotta.
• En utbyggd försörjningsinfrastruktur för fossilfria bränslen.
Balanserad transittrafik innebär:

• Bättre möjligheter att minska lastbilstrafikens andel av transittrafiken.
• Omvandling av transittrafiken till/från Norge till regionala affärsmöjligheter.

Kunskap och kompetens i framkant
Att säkerställa kunskap och kompetens i framkant innebär strategiska satsningar
på forskning, och utbildning och etablering av en testarena för hållbara transporter. Kunskap och kompetens i framkant innebär en långsiktig konkurrensfördel
för regionen samt en möjlighet att skapa en klimatsmart region som bidrar till
både samhälls- och företagsekonomisk nytta. På lång sikt handlar det även om
att genom akademisk höjd säkerställa en rekryteringsbas kopplat till logistik för
såväl industri och näringsliv som offentlig sektor. För att uppnå och säkerställa
detta bör fokus vara samverkan (Triple Helix) där såväl industrins behov och akademins kompetens uppmärksammas och tas till vara. Tydlighet gällande näringslivets krav och behov kräver utvecklade kontaktytor och ger information kring
nödvändiga satsningar. Akademin bör involveras i ett tidigt skede, vid idé- och
problemformulering, för att skapa ett maximalt värde och för att stärka akademin långsiktigt. En viktig del är att tillvarata och uppmuntra den forskning och
utveckling som sker inom näringslivet.
Strategisk satsning på forskning innebär:

• Ökade forskningsanslag till regionen.
• Ledande inom logistikforskning med fokus på hållbara godstransporter och
innovation.
• Underlätta, stödja och tillvarata företagens egna forskningssatsningar.
• Samarbete inom EU-projekt som berör transportkorridorer.
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Strategisk satsning på utbildning och kunskapshöjning innebär:

• Bättre fånga, förstå och prioritera näringslivets skilda behov samt bedöma planerade åtgärder utifrån dessa perspektiv.
• Lyfta fram och utveckla logistikutbildningar till en profilfråga för hela regionen.
• Satsningar på akademiska grundutbildningar och forskning för att säkerställa
kompetensbehov och ökade kunskapskrav inom privat och offentlig sektor.
• Lyfta kompetensen inom logistik, främst användandet av IT-verktyg på operativ nivå, med fokus på små och medelstora företag.
• Kunskapslyft inom offentlig sektor för att bättre integrera godsfrågor i samhällsplaneringen.
Arena för hållbara godstransporter innebär:

• Demonstrations- och testarena där gods- och logistikrelaterad forskning och
innovation kan appliceras och testas under verkliga omständigheter och på
affärsmässiga grunder.
• Utveckla visualiseringscentrum för godstransporter för att stödja forskning,
utveckling och planering inom området.

Godstransportstrategi - för den ledande logistikregionen
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Handlingsplan
För att utveckla de enskilda insatser som krävs för att förverkliga godstransportstrategins intentioner har en handlingsplan tagits fram. Insatserna i handlingsplanen
är direkt relaterade till de strategiska områden och delområden som redovisas i
strategin. Handlingsplanen ska ligga till grund för prioritering av insatser och utgör den operativa delen av strategin.
Handlingsplanen är ett levande dokument och utvecklas i samspel med strategin och omvärlden. Handlingsplanen har ett tidsperspektiv på fyra år och kommer att revideras i samband med ny planeringsomgång inför nationell och regional
plan. I samband med detta görs också en översyn av hela godstransportstrategin.

Godstransportstrategi

Översyn av
strategin

Revidering av
HP inför ny
planeringsomgång
för nationell och
regional plan

Handlingsplan
(HP)

Genomförande
av insatserna i
HP

Figur 5. Process och fortsatt arbete

Ansvar för genomförande
De strategiska områdena och delområdena förutsätter en bred samverkan mellan
olika aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och akademin. Västra Götalandsregionen har det övergripande ansvaret för genomförandet av godstransportstrategin. Genom att vara pådrivande och sammanhållande i arbetet tillsammans
med övriga aktörer vill Västra Götalandsregionen ta ansvar för att de prioriterade
insatserna genomförs och ta en aktiv roll för att uppnå strategins målbild.
Det kommer samtidigt krävas att flera av de involverade organisationerna
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samarbetar kring gemensamma påverkansfrågor. Den regionala godstransportgruppen kommer att arbeta vidare med att förverkliga strategin. Löpande avstämningar kommer att göras med politiken, främst BHU. Referensgruppen,
som användes när strategin togs fram, kallas samman då det finns behov av revidering, förankring, informations- och kunskapsutbyte. Den regionala godstransportgruppens och referensgruppens framtida sammansättning och arbetsformer
kommer att ses över inför det kommande arbetet.

Uppföljning av strategi och handlingsplan
Godstransportstrategin följs upp på två sätt; dels genom att mäta utvecklingen
genom indikatorerna omsättning, sysselsättning och utsläpp av CO2, dels genom
att följa upp att insatserna i handlingsplanen genomförs som planerat. Utvecklingsindikatorerna mäts på följande sätt:
• Omsättning inom branscher med beroende av logistikbranschen och till branscher med stort behov av godstransporter såsom tillverkningsindustri och handel.
• Sysselsättning inom branscher med koppling till logistikbranschen och till
branscher med stort behov av godstransporter såsom tillverkningsindustri och
handel.
• Utsläpp av CO2 orsakat av transportsektorn på regional nivå.
Omsättning och sysselsättning följs upp på kommunal och regional nivå för att
följa utvecklingen dels i hela regionen och hur utvecklingen sker inom regionens
olika delar. Utsläpp av CO2 följs upp på regional nivå.
Handlingsplanen kommer att följas upp med hjälp av genomförandeindikatorerna för insatserna:
• Ej påbörjat
• Under arbete
• Slutfört
Utvecklingsindikatorerna visar hur regionen utvecklas och om utvecklingen går
åt rätt håll utifrån strategins intentioner. Medan genomförandeindikatorerna visar hur väl arbetet med handlingsplanen fortskrider.
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Handlingsplan

Utvecklingsindikatorer
• Sysselsättning
• Omsättning
• Koldioxidutsläpp

Genomförandeindikationer
• Ej påbörjat
• Under arbete
• Genomfört

Figur 6. Handlingsplanens förhållande till godstransportstrategin och
uppföljning

Handlingsplan och fortsatt arbete

25

