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Koncentrera det koncentrerade

Dagens handelsetableringar och verksamheter är i huvud-
sak samlade i centrum och längs Göteborgsvägen – Stock-
holmsvägen. Med direkta kopplingar till centrum, om-
landet och Skaraborgsregionen framstår dessa vägar som 
stadens huvudstråk. 

Stråket har stor potential att ytterligare förtätas med bebyg-
gelse, handel och nya verksamheter. Kulturell och fysisk 
förtätning i centrum samt längs dessa stråk är prioriterade 
i arbetet med staden. Genom att ytterligare koncentrera 
aktiviteter och verksamheter till områden i staden som re-
dan har en hög koncentration kan dessa utvecklas. Ett mer 
blandat innehåll förstärker stadens dynamik och variation. 

Längs stråket och i centrum handlar det om att skapa yt-
terligare anledningar för fler att vara på fler platser. En le-
vande stad behöver viktiga mötesplatser och folkliv!

Tillgängliggöra på nytt sätt

Som alla städer har vår stad barriärer som både är fysiska, 
sociala och mentala. Tidan, Kinnekullebanan och i viss 
mån Marieforsleden är exempel på fysiska barriärer. Ti-
dan är även en mental barriär där vår historia spelar in 
sen lång tid tillbaka. Staden är även byggd på ett sätt som 
skapar enskilda bostadsområden med få fysiska kopplingar 
till omgivande områden vilket kan leda till åtskildhet och 
segregation.

Därför behövs nya tvärkopplingar som utökar möjlighe-
terna för förtätning av bebyggelse och aktivitet längs med 
strandpromenaden och huvudstråket. Kopplingarna över-
brygger barriärer och binder samman stadens olika bostads- 
och verksamhetsområden på nya sätt. Syftet är därmed att 
överbygga fysiska, sociala och mentala barriärer och skapa 
nya relationer mellan de som bor och verkar i staden. 

Kopplingarna gäller framför allt nya gång- och cykelvägar 
och tanken är att alla lätt ska kunna röra sig i staden.
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Aktivera-synliggöra strandlinjen 

Vattnet är en av de största kvaliteter vi har i Mariestad. 
Både Vänern och Tidan är fantastiska tillgångar som vi i 
dag inte utnyttjar fullt ut.

Tanken är att kontakten till vattnet mot Vänern och Tidan 
aktiveras och synliggörs genom att befintliga stråk längs 
med Mariestads stränder kopplas samman och förtydli-
gas. Strandområdet förtätas med aktiviteter och program. 
Området är viktigt för invånarnas fritid och rekreation 
och en viktig resurs för förbättrad folkhälsa och utveckling 
av stadens turism och näringsliv. Strandområdet kan sam-
tidigt synliggöra viktiga ekologiska samband och visa på 
värdefulla naturmiljöer. 

Längs Vänerns strand finns redan i dag möjlighet att ta sig 
fram, vilket inte är fallet längs Tidan. Strandpromenaden 
längs Vänern behöver dock förbättras på ett flertal ställen 
för att öka tillgängligheten för fler.

Illustrationer av de övergripande 
principerna för Mariestad.

Styrande principer
De övergripande principerna kan ses som sammanfatt-
ningen av FÖP-arbetets tolkning av Vision 2030 och kom-
munens mål för år 2030. Principerna beskriver en strategi 
för att arbeta fokuserat och långsiktigt med det fysiska 
förändringsarbetet i Mariestad. Sammanställningarna re-
dovisar nätverk, samband och relationer som utvecklas i 
planförslagets delprojekt och knyter dem till visionen.

De övergripande principerna beskriver ett synsätt på sta-
den som utgår från relationer mellan stadens delar istället 
för att fokusera på gränser.

Principerna presenteras genom tre illustrationer som var 
och en beskriver olika förutsättningar för stadens föränd-
ring. Dessutom är det viktigt att dessa principer förstås 
med utgångspunkt i regional samverkan.

Illustrationerna syftar till att förtydliga det pågående ar-
betet med Mariestads utveckling och ger därför ingen hel-
hetsbild av utvecklingen. Principerna visar på arbetets fo-
kus för att möjliggöra en ökad samsyn kring prioriteringar 
för det ständigt pågående arbetet med stadens förnyelse. 

De tre principerna kan även ses som sammanställning av 
hela planförslaget för FÖP Mariestad. Principernas förut-
sättningar och relationer redovisas i tematiska kartor där 
planförslagets delar finns samlade i 11 delprojekt.

+
++

++

+

+

E20

v26, Inlandsvägen
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ANTAL BOENDE PER 500X500m
1

2-3

4-5

6-10

11-50

51-100

101-500

501-1000

1001-2500

2501-6475

kartunderlag från Tillgänglighetsatlas VGR/GU

BOENDEMILJÖER - BERÄTTELSER
KOMMUNIKATIVA LÄGEN (Planerarträffar 2012)

- Tidanboende
- Lidanboende
- Götakanalboende
- Kinnekulleboende
- Bruksortsboende
- Bygg Ditt Eget Hus
- Föreningslivsboende
- Sportboende
- Hästboende
- Cittaslowboende
- Biosfärboende
- Hornborgarsjöboende

 

De flesta översiktplaner nämner att 
attraktiva boendemiljöer är mycket viktigt 
för fortsatt utveckling. 

Värden för boendemiljöer som lyfts fram i 
översiksplaner är:

- Naturvärden (sjönära lägen) är generellt 
  det värde som framhålls mest.

- Närhet till service och kollektivtrafik är 
  viktigt

- Förtätning av befintliga miljöer

Boende på landsbygden framhålls som 
viktigt för att bevara kulturlandskapet

Det sammanlagda målet för 
befolkningsökning som presenteras i 
översiktsplanerna är för hela Skaraborg ca 
ca 1200/år.

 

TECKENFÖRKLARING

VÄRDEN FÖR BOENDEMILJÖER SOM  KARTLAGTS I PLANERARGRUPPEN

Befolkningsmål i Översiksplan

               Invånarantal kommunen, ökande befolkning

               Invånarantal tätort, ökande befolkning

   
               Invånarantal kommunen, minskande befolkning

 
               Invånarantal tätort, minskande befolkning

SKOG

PLATÅBERG

BIOSFÄR

KINNEKULLE

VARASLÄTTEN

VÄTTERN

GÖTA KANAL

VÄNERN

TYSTA OMRÅDEN

‘kulturmiljö

landsbygd

HÄSTAR

CITTA SLOW

Karlsborg + 300, målår 2020

Gullspång + negativ trend

Töreboda + förväntad nedgång med 240 till 2020

Götene + --

Skara + --

Mariestad tätort + 2000, målår 2030

Tibro + behålla nuvarande

Hjo + målsättning att öka med 50 /år

Tidaholm + --

Lidköping + ca 100 bostäder/år

Grästorp + -- Skövde + 9000 målår 2020

Falköping + 4000 målår 2020

Vara + beräknas minska med 350 till 2030
Essunga + --

BEFOLKNING



pendling från kommuner i Skaraborg

pendling från kommuner utanför Skaraborg

TECKENFÖRKLARING

ANTAL ARBETSTILLFÄLLEN PER 500X500m
1

2

3-5

6-15

16-50

51-150

151-500

501-1500

1501-5000

5001-15703

kartunderlag från Tillgänglighetsatlas VGR/GU

ARBETSTILLFÄLLEN



Turistiskt vägvisningsmål, kultur

Besöksmål kultur nivå 1

Besöksmål kultur nivå 2

Besöksmål kultur nivå 3

Besöksmål kultur nivå 4

Besöksmål museer mer än 100 000 besök per år

Besöksmål museer 10 000 - 100 000 besök per år

Besöksmål mindre än 10 000 besök per år

Riksintresse kulturmiljövård

TECKENFÖRKLARING

kartunderlag från Tillgänglighetsatlas VGR/GU

VÄRDEN FÖR TURISMEN 
(planerarträffar 2012)

KULTURMILJÖ
Spiken
Läckö
Karlsborgs fästning
Trästaden Hjo
Varnhem klosterkyrka
Skara domkyrka

NATURMILJÖ
Tiveden
Cykelled
Göta kanal
Laxfiske
Torsö
Biosfärsområde Kinnekulle
Tidan
Billingen
Båtturism

EVENEMANG
Hova riddarvecka
Törebodafestivalen
Matfestivalen
Konst i stenbrott
Traktorrace i Södra Lundby
Veteranfordonskväll i Hajstorp
Axvalla
Skara sommarland
Måndagsklubben
Scandinavium
Ullevi

VÄRDEN FÖR TURISMEN 
(Strategidokument - Skaraborgsvisionen)

”Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige”

REGIONALT UTPEKADE BESÖKSOMRÅDEN 
- Varnhem – Hornborgasjöområdet, 
- Göta Kanal-området, 
- Biosfärsområdet Vänerskärgården-Kinnekulle

REGIONALT UTPEKADE RESEANLEDNINGAR
- Kultur- och Naturupplevelser
- Vänern, Vättern och Göta Kanal
- Mötesindustri
- Attraktioner och evenemang
- Kunskapscentrum för måltidsturism?

ÅTERKOMMANDE NYCKELORD: 
Skaraborg är en Destination – Vårt ursprung – 
Sveriges skafferi – Lättillgängligt – Småskaligt – 
Okonstlat – Naturupplevelser – Kulturupplevels-
er – Matupplevelser – Attraktivt

ca 3 000 000 besökare/år

Natur och Kulturvärden betonas

Jordbruksknuten turism

Turism ses som framtidsnäring

Vättern

Vänern

Fritidsfiske

Fritidsfiske

Turism ses som framtidsnäring

Komunalt sammarbete kring Göta Kanal

Sjön Örlen

Nationellt centrum för Megalitkultur

Kinnekulle

Kållandsö

GÖTAKANAL

Besöksmål tiveden

Regionalt turistvägnät

VATTENFALL

Biosfär

Skärgården

Forsvik

KARLSBORGS FÄSTNING

BORÅS DJURPARK

DALSLANDSKANAL

TIVEDENS NATIONALPARK

KINNEKULLE

TECKENFÖRKLARING

            BESÖKSMÅL MED FLER ÄN 100 000 BESÖKARE PER ÅR

Kvaliteter och värden som lyfts fram vid tidigare planerarträffar

VÄRDEN FÖR TURISMEN SOM REDOVISAS I ÖVERSIKSPLANER

Kinnekullebanan

Vandringsled

Stråk som i Program för TÖP redovisas som viktig för turismen

Förslag på utpekad turistväg

Naturområden som i Rapport från Lst lyft fram som lämplig för vistelse

Område som i program för TÖP redovisas som viktigt samband

Exportmogna företag med klassning världen/norden,
utpekade av Västsvenska turistrådet

LÄCKÖ SLOTT
SPIKENS FISKEHAMN

RÖRSTRAND

ca 300 000 besökare/år

ca 200 000 besökare/år

ca 400 000 besökare/år

SKARA SOMMARLAND
ca 300 000 besökare/år

AXEVALLA TRAVBANA
ca 90 000 besökare/år

SKARA DOMKYRKA
ca 90 000 besökare/år

HORNBORGASJÖN

NATURRUM

HJO

HOVA RIDDARVECKA (125 000)

FALBYGDENS OST

ca 100 000 besökare/år

ARENA SKÖVDE

HÖKENSÅS

ca 350 000 besökare/år

ca 150 000 besökare/år

Högkullen ca 120 000 besökare/år

Platåberg

Ekoturism

Turism ses som framtidsnäring

Ätradalen - Slow valley

lokal mat, kulturarvet, högplatålandskapet

+

ÄVENTYRSLANDET (25 000)+

VARAS NYA BADHUS+
VARA KONSERTHUS (65 000)+

SLÖJDMÄSSA+

EKETORP FORNTIDSBY+

LAGER 157+

INREDIA+

Kulturarvets betydelse betonas Fågelstråket

CITTA SLOW

Tidans dalgång

Nossebro marknad

Nostalgivägen

Nossebro

BESÖKSNÄRING
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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

MARIESTAD



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

TIDAHOLM



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

GRÄSTORP



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

KARLSBORG



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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P4          

F7          

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

Få
ge

lo
m

rå
de

Stark länk
Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Resecentrum
Arbete

Handel

Sj
öt

or
p

Ly
re

st
ad

Nor
rk

va
rn

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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Forsvik

Skövde-Tibro en enhet -20min
Tibro - Ett mentalt läge mitt i östra Skaraborg
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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]
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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

NÄTVERK OCH LANDSKAP



UTMANINGAR

EN REGION AV ETT ANNAT SLAG BARRIÄRER OCH UPPDELNING BÄST!



URBAN DOMINANS OCH LINJÄRA FLÖDEN

  “Målet med svensk planering är att skapa konkurrenskraft i ett glest befolkat  
  land och säkerställa en långsiktigt hållbar exploatering av naturresurser”



PLANETÄR URBANISERING - OJÄMN GEOGRAFISK UTVECKLING



ATT HANTERA DET VI ÄNNU INTE KÄNNER TILL



GRENVERK           NÄTVERK



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN RUMSLIG MÅNGFALD



BOSTADSFÖRSÖRJNING I NÄTVERKS-STADEN



NÄTVERKS-STADEN

Egypten 3000 f.Kr.



Timgad, Algeriet (Rom), 100

NÄTVERKS-STADEN



Strukturbild

Skaraborg är en nätverks-
stad med 260.000 invånare!

6

NÄTVERKS-STADEN SKARABORG ?



Ung Företagsamhet

Ett samhälle där alla unga får 
utveckla sin företagsamhet



UF-MÄSSA 30-31 MARS
ARENA SKÖVDE

NÄTVERKSFRUKOST 31 MARS
KL. 7:30-9:00



Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet

Klimatomställningen – risk eller möjlighet?
På randen till undergång eller en ny industriell revolution



2023-01-232

Var befinner vi oss i historien – vilken berättelse? 

Vilka risker står vi inför och vilka möjligheter har vi? 

Hur kan vi beskriva och begripa förändringens dynamik? 

Klimatomställningen – risk eller möjlighet?
På randen till undergång eller en ny industriell revolution
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Vilken berättelse upptar våra tankar?



Vilken berättelse upptar våra tankar?



Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet
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Vilken berättelse upptar våra tankar?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi är alla delaktiga i att forma framtiden men allas handlingsutrymme är begränsat. För att förstå hur vi kan göra mer gott än ont i våra dagliga affärer och skapa utrymme för en långsiktigt hållbar verksamhet behöver vi kunskap om de enorma risker vi står inför, om de fantastiska möjligheter som är på väg att öppnas och varför förändring är så svårt men ibland går mycket fortare än vad vi trodde var möjligt.



Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet

Den långa berättelsen

Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

-10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000

10

5

Miljarder 
människor

Tid (årtal)

?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi är alla delaktiga i att forma framtiden men allas handlingsutrymme är begränsat. För att förstå hur vi kan göra mer gott än ont i våra dagliga affärer och skapa utrymme för en långsiktigt hållbar verksamhet behöver vi kunskap om de enorma risker vi står inför, om de fantastiska möjligheter som är på väg att öppnas och varför förändring är så svårt men ibland går mycket fortare än vad vi trodde var möjligt.



Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet
Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi är alla delaktiga i att forma framtiden men allas handlingsutrymme är begränsat. För att förstå hur vi kan göra mer gott än ont i våra dagliga affärer och skapa utrymme för en långsiktigt hållbar verksamhet behöver vi kunskap om de enorma risker vi står inför, om de fantastiska möjligheter som är på väg att öppnas och varför förändring är så svårt men ibland går mycket fortare än vad vi trodde var möjligt.





Den kosmiska strukturen ger oss 
en uppsättning grundämnen och 
en stabil exergikälla.

Fysisk evolution



Kemisk evolution

Kemiska strukturer i form av allt 
komplexare molekyler utvecklas



Biologisk evolution

Solexergi används för att 
bygga komplexa strukturer
av återvunnet material. 

”Nanoteknik 1.0”
”Cirkulär ekonomi 1.0”



300 000 år sedan?

Socioteknisk (kulturell) evolution 

70 000 år sedan

10 000 år sedan

För 10 000 år sedan fanns det människor på alla kontinenter

Jägare och samlare

Teknik
Språk
Idéer

Samarbete



Jordbruksrevolutionen

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Painter of the burial chamber of Sennedjem - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH"Maler der Grabkammer des Sennudem 001" by Painter of the burial chamber of Sennedjem - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maler_der_Grabkammer_des_Sennudem_001.jpg#/media/File:Maler_der_Grabkammer_des_Sennudem_001.jpg



Jordbruksrevolutionen
Effektivare användning av ytor 
(solenergieffektivisering)

Jägare och samlare
Lågeffektiv 

solenergianvändning
(<0.01 kWh/m2yr)

Få redskap av sten, ben 
och trä

Jord- och skogsbrukare
Medeleffektiv 

solenergianvändning
(<1 kWh/m2yr)

Naturmaterial och några få 
metaller

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
200 years of industrial development has massively increased society’s turnover of energy and materials creating a partially affluent world. Global use of energy has increased fifty-fold since the early 19th century. This industrial step was made possible by massive deployment of fossil fuels.We are now clearly seeing constraints and bottlenecks ahead of us in the form of extraction peaks of oil and metals, shortages of water, degradation of ecosystems from excessive harvesting (examples wood and fish), and irreversible climate change.However, in parallel to increased use of resources an evolution of knowledge has taken place. The development of science and technology has generated powerful new options. A move back from fossil to renewable energy is a formidable challenge, but it is far from impossible. Efficient conversion of solar energy based on advanced materials (more than 100 times more efficient than most biomass based systems) could enable an affluent climate-neutral industrial society. New materials, tailored at atomic scales will have implications for water treatment, energy efficient building materials, batteries and fuel cells for efficient personal transport, information technology etc.The use of new materials could also introduce new risks. It is not time for blue eyed technology optimism, nor for malthusian pessimism. At the level of energy and materials, there are threats but also great opportunities. 
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Befolkningsutvecklingen: tre regimer
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Resurskris!
Brist på trä
i 1600-talets 

Storbritannien



Den industriella revolutionen

Kol, järn och ångmaskiner



Olja till lampor, smörjmedel och bränsle
Hjulen snurrar snabbare

Den industriella revolutionen
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Industrisamhället är byggt på fossila bränslen



Effektiv 
energianvändning

Koldioxidneutral 
tillförsel



Vi känner nu till och 
använder i stort sett alla 
grundämnen!

”Peak everything”…
…i den icke-cirkulära ekonomin.
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Finns det plats för oss?



Finns det några lyckliga slut?
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Den årliga instrålningen av solenergi till jordytan är 5000 gånger större 
än den globala användningen av fossila bränslen



Ytbehov för 60 000 bilar på Hisingen

1:a generationens biodrivmedel

2:a generationen





0.25 km2

1 km2 ger 150 GWh/år
=> 60 000 elbilar 1500 mil/år

Solceller och elbilar

Volvo Torslanda



0.25 km2

Volvo Torslanda

Solceller och vätgas



Jordbruksrevolutionen
Effektivare användning av ytor 
(solenergieffektivisering)

Jägare och samlare
Lågeffektiv 

solenergianvändning
(<0.01 kWh/m2yr)

Få redskap av sten, ben 
och trä

Jord- och skogsbrukare
Medeleffektiv 

solenergianvändning
(<1 kWh/m2yr)

Naturmaterial och några få 
metaller

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
200 years of industrial development has massively increased society’s turnover of energy and materials creating a partially affluent world. Global use of energy has increased fifty-fold since the early 19th century. This industrial step was made possible by massive deployment of fossil fuels.We are now clearly seeing constraints and bottlenecks ahead of us in the form of extraction peaks of oil and metals, shortages of water, degradation of ecosystems from excessive harvesting (examples wood and fish), and irreversible climate change.However, in parallel to increased use of resources an evolution of knowledge has taken place. The development of science and technology has generated powerful new options. A move back from fossil to renewable energy is a formidable challenge, but it is far from impossible. Efficient conversion of solar energy based on advanced materials (more than 100 times more efficient than most biomass based systems) could enable an affluent climate-neutral industrial society. New materials, tailored at atomic scales will have implications for water treatment, energy efficient building materials, batteries and fuel cells for efficient personal transport, information technology etc.The use of new materials could also introduce new risks. It is not time for blue eyed technology optimism, nor for malthusian pessimism. At the level of energy and materials, there are threats but also great opportunities. 



Den industriella revolutionens två akter
Energi, material och kunskap

Jord- och skogsbrukare
Medeleffektiv 

solenergianvändning
(<1 kWh/m2yr)

Naturmaterial och några få 
metaller

Fossila bränslen

Massproducerade 
material

Materialdesign baserad 
på vetenskaplig kunskap

Solbrukare
Högeffektiv 

solenergianvändning
(>100 kWh/m2yr)
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200 years of industrial development has massively increased society’s turnover of energy and materials creating a partially affluent world. Global use of energy has increased fifty-fold since the early 19th century. This industrial step was made possible by massive deployment of fossil fuels.We are now clearly seeing constraints and bottlenecks ahead of us in the form of extraction peaks of oil and metals, shortages of water, degradation of ecosystems from excessive harvesting (examples wood and fish), and irreversible climate change.However, in parallel to increased use of resources an evolution of knowledge has taken place. The development of science and technology has generated powerful new options. A move back from fossil to renewable energy is a formidable challenge, but it is far from impossible. Efficient conversion of solar energy based on advanced materials (more than 100 times more efficient than most biomass based systems) could enable an affluent climate-neutral industrial society. New materials, tailored at atomic scales will have implications for water treatment, energy efficient building materials, batteries and fuel cells for efficient personal transport, information technology etc.The use of new materials could also introduce new risks. It is not time for blue eyed technology optimism, nor for malthusian pessimism. At the level of energy and materials, there are threats but also great opportunities. 



Måste det bli ett lyckligt slut?



Civilisationer har 
kollapsat förut Påskön



Civilisationer har kollapsat förut
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…slits ekonomierna sönder, och med dem den sociala
tilliten, och med den rättsstaten… och kampen om de 
återstående resurserna tar fart i en kapplöning mot botten.

När regnen uteblir, svälten skapar flyktigvågor, 
när Kina inte kan föda befolkningen, när värmeböljorna dödar i Indien, 
öknen breder ut sig i södra Europa, 
översvämningarna blir svårare, stormarna kommer oftare än
återbyggnaden av infrastrukturen, och nya sjukdomar sprider sig…



Politiken 
vågar mindre

Företagen 
vågar mindre

Medborgarna 
vågar mindre



Är vi smartare än jäst?



Vad är det egentliga 
problemet?



Change

Change



Vi behöver 
kunskap om 
systemförändring

Tekniska
system

Sociala 
system

Politiska 
systemEkonomiska 

system

Natur-
system
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Man kan förstå förändringsdynamik i termer av
negativ och positiv återkoppling.

Negativ återkoppling förklarar stabilitet och drivs av begränsningar
- När man gör mer mer av något blir det svårare och dyrare, vilket

leder till att man gör mindre. 
- Efterfrågan på el går upp -> fossilgasutbudet är begränsat – priset

går upp – efterfrågan på el minskar

Positiv återkoppling förklarar strukturförändring och drivs av lärande
- När man gör mer mer av något blir det lättare och billigare, vilket

leder till att man gör mer. 
- Efterfrågan på elbilar går upp -> ökat lärande och stordriftsfördelar –

priset går ner – efterfrågan på elbilar ökar ytterligare

-
+

+
+



Hög kostnad Liten användning Större användningLägre kostnad

Kan vi ta oss ur teknikinlåsningar?

Den tekniska utvecklingens moment 22motor!



Det finns hopp
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Nya tekniker växer fram

…produktionen går 
upp när…

…priset går ner när…

Fraunhofer ISE 2020
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Omställningen från förbränningsmotor till laddbart i svensk bilförsäljning

Systemomställning
tar tid
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Hur ser en
riktig cykel ut?

”The ordinary”



”The ordinary”



”The safety bicycle”



Hur ser ett
riktigt kraftverk ut?

NC state university

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/antranias-50356/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1322810">Manfred Antranias Zimmer</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1322810">Pixabay</a>



Hur ser en
riktig ”bil” ut?
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Ken Olson, VD Digital Equipment Corp. 1977



Cirkulär kausalitet i sociotekniska system 
Ny politik, nya regler, vanor, drömmar och organisationsformer

skapar förutsättningar för ny kunskap och nya tekniska lösningar… 
och tvärtom!

Teknik
Livsstil
Politik



Mekanisering Industrialisering Motorisering DatoriseringElektrifiering

19001800 2000

Vågor av socioteknisk förändring
förändrar samhällets struktur



Hållbar samhällsomställning

Möjliga och 
önskvärda 
framtider

Förändrings-
dynamik

Vart vill vi?
Vad vill vi undvika? Vad är begränsande?
Vilka möjligheter och risker finns för ”mig”?

Hur kommer vi ur tillfälliga sociotekniska inlåsningar?
Vad är kloka vägval och strategier på kort sikt?
Hur kan ”jag” bidra?



Nanoteknik 1.0
Cirkulär ekonomi 2.0

En ny industriell ekologi
och en hållbar samhällsstruktur

Nanoteknik 2.0
Cirkulär ekonomi 2.0



Skapandet av ett hållbart 
samhälle är en enorm 
utmaning…



Den enskilda människan har ofta liten möjlighet att påverka 
på grund av inlåsning i stora komplexa system.

Den enskilda människan är samtidigt den som upprätthåller 
systemen.

Ibland kan en enskild människa sätta igång en 
systemförändring pga snöbollseffekter (positiv återkoppling).

Världen är i stort behov av 
kunskap, kreativitet och samarbete

Skapandet av ett hållbart 
samhälle är en enorm 
utmaning…



Tack!
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AB Volvo

Omställning Skaraborg
Skaraborgsdagen, Vara, 25 januari 2023

Jens Holtinger, AB Volvo



100%
Safe
Fossil free
More productive

Att forma morgondagens transporter



100% fossilfria fordon 2040 – förbränningsmotorn lever kvar

3



Marknadsledande inom elektrifiering av vår bransch

4

Olssons åkeri i Skövde tar två elektriska Volvo FH i bruk kvartal 1, 2023 och Skövde 
Energi sätter upp laddstolparna.

• Först i världen med 
serietillverkade elektriska 
tunga lastbilar

• ~50% marknadsandel i Europa

• Snabb ökning orderintag

• Samma trend för 
anläggningsmaskiner, bussar 
och drivlinor

Heavy Duty Trucks



5

Volvo        Skaraborg = sant



Volvo har hög puls i Skaraborg

Mariestad

2023

Skövde

1926

Vara

1977

Bild måndag



En planet

Animering



Sverige återindustrialiseras – bara 
tillsammans kan vi få humlan att flyga 

Svenska konkurrensfördelar att maximera

• Grön billig el

• Kompetent personal

• Produktivitet

Svenska konkurrensnackdelar att minimera 

• Lönekostnader

• Logistikkostnader

• Ledtider och kostnader för infrastruktur



Nu börjar matchen!

Volvo        Skaraborg = sant



KOMPETENSNAVET

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
3-årigt projektFinansierat av vgr+skfJobbar tillsammans med IDC som är en partner i det här projektetLänge levt med en matchningsproblematik där arbetslivets behov av kompetens inte matchar utbudet av arbetskraft.Gäller både numerär och kompetensStora etableringar på g- utmaningen blir ännu störreÄnnu viktigare att samordna arbetet med kompetensförsörjningDet är här kompetensnavet kommer in



Mötesplats

Mäklare

Motor

Batterifabrik

Behovs-
analys

Flexibilitet i 
utbildnings-

systemet

Omställning 
av personal 

inom 
industrin

Navet efter 
projektet

1

2

3
4

5

Arbetspaket

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi ska vara en regional funktion som verkar i gränslandet mellan strategisk och operativ nivåVi ska vara en mötesplats, en motor och vi ska mäkla mellan de som har behov av kompetens och de som ansvarar för att behovsstyrda utbildningar kommer på plats5 arbetspaket...Våren: Kontaktskapande åtgärder, sammanställa behov (olika källor), påbörja dialog med utbildningsanordnare utifrån behovsinventeringar.



kompetensnavet@skaraborg.se

skaraborg.se/kompetensnavet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi som jobbar med Navet tar oss ann detta uppdrag med stor tillförsikt.Fantastiskt att få vara med och jobba med utvecklingen för Skaraborg på detta sätt.Samtidigt är vi ödmjuka och inser att Navet inte löser kompetensförsörjningsutmaningen på egen hand.Navet är en viktig del men det kommer att krävas att vi jobbar i nära samverkan med både arbetsgivare, utbildare och andra intressenter som jobbar med dessa frågor.Vi finns här hela dagen, vi har en monter och vill ni nå oss så maila. 



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Syfte�Att attrahera nyckelkompetenser till befintliga och nyetablerade verksamheter i Skaraborg och att de bosätter sig i regionen.Nyckelkompetens: inte bara utbildningsrelaterat. Olika scenarion kan kräva olika kompetenser. Behöver vara öppet för många.Troligen många personer med familj eller som är på väg att skaffa det. Ålder 25-45.Projekttiden2 årPaketeraVad finns?Hur ska det presenteras?Lyft det som finns i regionen fredagFokus på arbetsgivare. Finns många välkända varumärken (Mio, Jula, Dafgårds, Vedum etc)�Det gäller att visa upp alla de möjligheterna för de kan ofta vara en tröskel.StruktureraTalangattraktionSoft-landingHär handlar det om att faktiskt börja fundera på vad vi gör när vi lyckas. Om någon knackar på dörren? Hur hittar vi gemensam struktur för att ta emot frågor, få inflyttare att komma till rätt och integreras bra?AttraheraWebbplats i fokus. Enkel att dela greppbar. Visa upp de som vi paketerat och strukturerat upp. TryckmaterialLivet i Skaraborg



TAM - Talent attraction management

Attrahera

Välkomna

Integrera

Varumärke/Rykte





livetiskaraborg.se

#LivetiSkaraborg

TACK!







Samverkan mellan:

Skaraborgs kommuner

Visit Skaraborg – Från projekt till 
strategiskt uppdrag 

Strategisk samverkan
- Turistrådet Västsverige

Taktisk samverkan
-Visit Skaraborg

Operativ samverkan
- Mellan enskilda kommuner 

och destinationsbolag



Samverkan mellan:

Skaraborgs kommuner

VÅRA STRATEGIER

• Armkroksmodell
• Värt en timmas resa
• Paketering utifrån kundens reseanledningar
• Gemensam omvärldsspaning och benchmarking
• Samordnad kommunikation med näringen
• Samverkan med Turistrådet Västsverige

Upplevd nytta av Skaraborgssamarbetet 2022: 
5,4 på en skala 1-6 från Skaraborgs 15 kommuner.



Samverkan mellan:

Skaraborgs kommuner

WWW.SKARABORG.NU

Statistik 2022
• 250 000 användare
• Topp fem besökare: 

Stockholm, Göteborg, 
Skövde, Lidköping, Malmö

Topp tre undersidor
• Evenemang
• Badhus
• Familjeresan



• 16 idrottsgrenars SM avgörs här 
• Beräknat 40 000 unika besökare
• 65 timmars direktsänd TV från 

Skaraborg
• Vecka 5 tisdag-söndag



Samverkan mellan:

Skaraborgs kommuner

TRE SIDOR AV EN PLATS ATTRAKTIVITETVISIT SKARABORGS MÅLSÄTTNING

FÅ BESÖKARE ATT:
• VÄLJA SKARABORG
• STANNA LÄNGRE
• SPENDERA MERA
• KOMMA TILLBAKA
PÅ SIKT: 
ETABLERA VERKSAMHET, ARBETA OCH LEVA HÄR

SKARABORG.NU



Skaraborgsdagarna 17-23: Summering inför nya höjder!
Mentalt är Skaraborg plattare och 
mer tillsammans än någonsin:
• Enade i infrastruktursatsningar
• En arbetsmarknadsregion
• Sex resursbaser inkl gaming
• Stärkta forsknings- och 

innovationsmiljöer lokalt

• Visit Skaraborg
• Business Region Skaraborg
• Livet i Skaraborg
• Nätverksstaden Skaraborg
• Kompetensnavet Skaraborg
• Elnätsutveckling Skaraborg
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