
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Styrgruppsärende 

2015-11-06 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

 

 

FÖP Nödinge 2030 

Planarkitekt Magnus Lövdahl, Ale kommun, presenterar förslag till FÖP 

Nödinge 2030 som är utställt för samråd till den 16 november.  

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen.  

 

Göteborg 2015-10-20 

 

Maria Sigroth     

  /Pia Arnesson, Amie Ramstedt 

 

  

 

 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr: 15-239 
 

Styrgruppsärende 
2015-11-06 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
FÖP Nödinge 2030, samråd 

 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Ale 
kommun inkommen 2015-10-01 beretts tillfälle att yttra sig över 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nödinge. 

Samrådshandlingarna finns att läsa på Ale kommuns 
webbsida, www.ale.se  

Förslag till yttrande, daterat 2010-10-20, har upprättats. 

 
Förslag till beslut 

Att godkänna förslag till yttrande daterat 2015-10-20  

 

Göteborg 2015-10-20           

 
Maria Sigroth    
  /Pia Arnesson, Amie Ramstedt 

 

  

 

 

http://diarium-intern.gr.to/contentView.asp?DSN=0&Res=Arende&diarienr=201500239&dok_id=1664
http://www.ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/fop-nodinge.html


Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr:15-239  
 

Tjänsteutlåtande 
2015-10-16 

Pia Arnesson 
Amie Ramstedt 

  

 
FÖP Nödinge 2030, samråd 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Ale 
kommun, inkommen 2015-10-01, beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerad remiss.  

Bakgrund och syfte  

Nödinge är en av Ale kommuns två utpekade huvudorter och ligger i 
älvstråket som är ett av huvudstråken i GR:s strukturbild. Avståndet till 
Göteborgs centralstation söderut är 22 km och till Trollhättans station 
norrut är det 52 km. Göta älv, vägen och järnvägen innebär en 
begränsning västerut och gör att Nödinge kan uppfattas som en ”halv 
tätort” och utvecklingen måste ske österut. Väg och järnväg begränsar 
även tillgången till älven.  

Sedan 2012 har Nödinge en pendeltågsstation som möjliggör pendling 
till och från Göteborg på en dryg kvart och pendeln har kraftigt utvidgat 
arbetsmarknads- och utbildningsregionen för Nödingeborna. 

Syftet med planförslaget är att Nödinge ska utvecklas till en attraktiv 
småstad där bostäder, företagande, kommersiell och offentlig service 
ges möjligheter att utvecklas och där det ska vara lätt att leva. Målen 
för planeringen är: 

• fördubblad befolkning i Nödinge fram till 2030 (från ca 5 600 till 
drygt 11 000) 

• goda och varierade boendemöjligheter 
• attraktiva offentliga rum 
• fungerande trafik- och parkeringslösningar 
• blandning av folkliv, arkitektur och markanvändning 

Sammanfattning av planförslaget 

Nödinges utveckling har en stor betydelse för hela kommunen och för 
att ge möjlighet för dagens handel och service att leva kvar och 
utvecklas krävs en ökad befolkning som förbättrar underlaget. 
Planförslaget ger förutsättningar att utveckla värden som hållbart 
resande, attraktiva mötesplatser, upplevelsen av trygghet och mer 

http://diarium-intern.gr.to/contentView.asp?DSN=0&Res=Arende&diarienr=201500239&dok_id=1664
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identitetsskapande arkitektur. Fokus ligger på de centrala delarna i 
anslutning till pendeltågsstationen. 

Planen utgår ifrån sex grundprinciper: 

• stationsnära utbyggnad 
• prioritera gående och cyklister 
• sammanhängande trafikstråk 
• koppla ihop norr och söder 
• attraktiva mötesplatser 
• sammanhängande grönstruktur 

Kommentarer 

Ale presenterar ett mycket väl genomarbetat planförslag som är lättläst 
och välstrukturerat och i stora drag följer intentionerna i GR:s regionala 
mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Strukturbild för 
Göteborgsregionen.  

Dialogarbetet kring utvecklingen av Nödinge har pågått under en längre 
tid. Dialogen har skett i olika former med medborgare, fastighetsägare 
och näringsidkare, vilket ger en bra grund för ett gemensamt synsätt 
och samsyn kring grundläggande principer för ortens utveckling.  

 
Lokal utveckling i enlighet med strukturbilden gynnar hållbar mobilitet  

Stationsnära utveckling skapar förutsättningar för av transportsnåla 
samhällen där människor vill bo och leva samtidigt som det bidrar till 
regionala mål om förstorad arbetsmarknadsregion. Planförslaget utgår 
från mål att dagens befolkning i Nödinge ska fördubblas fram till 2030. 
Denna ambitionsnivå i kombination med planens inriktning på 
stationsnära utveckling gör att kommunen tar tydligt ansvar för den 
regionala utvecklingen.  

För att utnyttja det stationsnära läget eftersträvas en tätare bebyggelse 
ju närmare pendeltågstationen man kommer. Ambitionen att utgå från 
stationen i planeringen och definiera målpunkter är mycket bra och i 
linje med Strukturbild för Göteborgsregionen. Det är emellertid viktigt 
att ha i åtanke att avstånd som 600 meter, 1 200 meter och 2 000 
meter, som anges i planens zon-indelning, inte är absoluta utan starkt 
sammankopplade till upplevelse av sammanhang. Rumsliga lösningar 
och hur staden utformas kan både stärka och minska känslan av närhet 
till stationen. Befolkningstätheten i den mellersta zonen (som är 18-21 
personer/ha att jämföra med 90-110 personer/ha i den innersta zonen) 
kan t ex höjas avsevärt för att nyttja det stationsnära läget. Vi är också 
tveksamma till en spridning av bebyggelse, även på lång sikt, i de s k 
utredningsområdena som inte på ett naturligt sätt kopplar till strategiska 
trafikstråk och pendeltågsstation. 
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Enligt GR:s Handelsstrategi för Göteborgsregionen bör handel lokaliseras 
i befintliga stråk med stationsnära lägen och god 
kollektivtrafikförsörjning. Nödinge har här goda möjligheter att nyttja 
sitt läge nära stationen. Planen föreslår också att dagens handelsområde 
med karaktär av externhandelsplats börjar ändras till en mer attraktiv 
småstadsmiljö. Handel är en viktig del av tätorternas identitet och bidrar 
till ett rikt stads- och vardagsliv. 

GR ser positivt på att planen eftersträvar en tätare funktionsblandad 
småstad där bostäder med olika upplåtelseformer, service och handel 
samt rekreation blandas inom samma område och kvarter.  

 
Biltrafik på gående och cyklisters villkor 

De korta avstånden mellan zonerna i planförslaget i kombination med 
relativt flack terräng ger goda förutsättningar för ökad andel resor med 
gång och cykel. Det är mycket positivt att förslaget på ett tydligt sätt 
prioriterar gång och cykeltrafikanter genom tydliga stråk. Det planerade 
gång- och cykelvägnätet är väl genomtänkt. Det faktum att 
cykelparkeringar prioriteras högre än ytor för bilparkering anger en 
tydlig inriktning att främja ett hållbart resande. Det är emellertid viktigt 
att kommunen i den fortsatta detaljplaneringen med utformningen av 
cykelboulevarderna och huvudstråken klargör vilken funktion 
cykelstråken ska ha. Om det är möjligheten för cyklister att transportera 
sig snabbt som prioriteras är det viktigt att säkerställa att utformningen 
möjliggör just detta. En placering av cykelbana mellan två ytor som 
domineras av gående kan leda till att möjligheten till snabb 
framkomlighet med cykel minskar. 

Trots ambitionen kring gång och cykel tilldelas parkeringsfrågan för bil 
stort utrymme i planen. Att bryta tidigare normativt bilanvändande 
kräver strukturella förändringar. Med denna stora parkeringsansats är 
det tveksamt om man tar tillräcklig höjd för en hållbar mobilitetsnorm 
och ger tillräckligt goda förutsättningar för gång och cykel. GR 
instämmer i konstaterandet att accepterat gångavstånd till parkering 
kan jämföras med accepterat gångavstånd till hållplats för kollektivtrafik 
och det synsättet bör vara vägledande. 

 
Tätortnära natur och dagvattenhantering som kvalitet i stadsmiljön 

Det är positivt att planen integrerar gröna värden och 
dagvattenhantering i stadsmiljön i samband med förtätning. Det faktum 
att planen ställer upp ett antal principer för dagvattenhantering som 
utgår från att dagvatten i största mån ska hanteras ovan jord i öppna 
system gör att dagvattenhanteringen på ett naturligt sätt integreras i 
utformingen av offentliga miljöer. Att använda genomsläppliga 
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beläggningar på parkeringar, gator och torg och multifunktionella ytor är 
exempel på detta. 

Nödinges läge intill Göta älv innebär att kommunen redan nu måste ta 
höjd för framtida översvämningsrisker. Riskerna måste hanteras tidigt i 
planprocessen och ses som en självklar del i samhällsplaneringen. Ökad 
nederbörd kan också innebära att områden drabbas av översvämningar 
till följd av höga vattenflöden i övriga vattendrag och överbelastning av 
dagvattensystemet.  

Parker liksom torgytor är extra viktiga inslag i en tätbebyggd stadsmiljö. 
Samtidigt är det angeläget att tillgodose tillgängligheten till Vättlefjäll, 
som är ett betydelsefullt regionalt rekreationsområde.  

 
Bullerproblematiken en nyckelfråga 

Förtätning i stationsnära lägen har många fördelar och en ökad 
befolkning är en förutsättning för god kollektivtrafik. Emellertid innebär 
ökad trafikering på såväl väg som järnväg högre bullernivåer som 
påverkar människors liv och hälsa negativt. Staten och kommunen 
måste ha ett helhetstänk och ta ett gemensamt ansvar för att hantera 
bullerproblematiken.  

 
Det lokala i det regionala 

Delar av befintlig hyreshusbebyggelse kan eventuellt renoveras och 
kompletteras, men stora delar föreslår man ska ersättas för att kunna 
skapa en tätare och mer inramande bebyggelse utmed huvudstråken. 
GR saknar en social konsekvensanalys kring en sådan omvandling. 
Ökande boendekostnader kan komma att påverka både den lokala och 
regionala boendestrukturen och ha en negativ påverkan på den sociala 
hållbarheten. 

I det fortsatta planeringsarbetet är det viktigt att visa hur den lokala 
planeringen påverkar och/eller påverkas i ett större regionalt 
sammanhang. 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr:  
 

Styrgruppsärende 
2015-11-06 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

Gemensam samhällsplanering stråket Göteborg-
Borås, aktuellt läge    

Vid styrgruppens sammanträde ges en presentation av status för 
arbetet i stråket Göteborg- Borås, där en gemensam målbild nu är 
antagen och ska förverkligas. Trafikverket bedriver ett omfattande 
planeringsarbete längs stråket för kommande Götalandsbanan och det 
är ur regional synvinkel viktigt hur inriktningen i målbilden kommer att 
synas i den planeringen. Likaså är det viktigt att det regionala 
perspektivet finns med i arbetet med kommande nationella plan, där 
Sverigeförhandlingen är ett viktigt inslag. 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen. 
 

 

Göteborg 2015-09-29 

 
Maria Sigroth   

/Per Sahlin 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr: 2015-259.11 
 

Styrgruppsärende 
2015-11-06 

Till styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad 
 

EU och kommunernas bostadspolitik, SOU 2015:58 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) väljer att yttra sig över 
rubricerad remiss. 

Utredningen finns att läsa på regeringens websida www.regeringen.se.  

Förslag till yttrande, daterat 2015-10-20, har upprättats. 

 

Förslag till beslut 

Att för egen del godkänna förslag till yttrande daterat 2015-10-20. 
Att föreslå förbundsstyrelsen att godkänna förslag till yttrande daterat 
2015-10-20. 
 

Göteborg 2015-10-21 

 
Maria Sigroth   

/Per Kristersson 

http://www.regeringen.se/contentassets/aaad0771738a46388bb1e61696f27a5b/eu-och-kommunernas-bostadspolitik--del-1-av-3-kap-1-6-sou-201558


Göteborgsregionens kommunalförbund  

 

  

Dnr: 2015-259.11 

Tjänsteutlåtande 

2015-10-20 
Per Kristersson 

 
 
EU och kommunernas bostadspolitik, SOU 2015:58 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) väljer att yttra sig över rubricerad 
remiss. 

Bakgrund och syfte 

Utredningen har haft uppgiften att utreda behovet av stöd till bostadsföretag på 
svaga bostadsmarknader, kommunens förutsättningar att bedriva en 
bostadspolitik som möjliggör att alla kan efterfråga en bostad av god kvalitet 
och behovet av mer förmånliga kreditgarantier för hushåll som vill investera i 
egna hem på landsbygden. Utredningen har även tagit hänsyn till de EU-
rättsliga förutsättningarna för en bostadspolitik som syftar till att komplettera 
utbudet av bostäder utöver det som kan förväntas utan stöd. 

Kansliets kommentarer 

GR som regionplaneorgan 

Kommunerna inom Göteborgsregionen har frivilligt gått samman för att hantera 
frågor som behöver lösas på regional nivå. Plattformen för arbetet är i enlighet 
med kommunalagen och en förbundsordning är upprättad för att reglera 
samarbetet.  

GR är i dagsläget Sveriges enda av regeringen utsedda regionplaneorgan enligt 
PBL. GR har så varit sedan 1988 då möjligheten skapades i och med PBLs 
införande 1987. Under senaste 15-års perioden har regionplaneringsarbetet 
skett genom en sk rådslagsprocess med fokus på process snarare än formell 
plan. 

GR arbetar aktivt med boendefrågan genom bland annat för att etablera en 
plattform för dialog mellan medlemskommunerna och övriga aktörer på 
bostadsmarknaden. 

Boendeefterfrågan i Göteborgsregionen 

I Göteborgsregionen, med en årlig befolkningsökning som endast överträffas i 
Stockholmsregionen, råder en stor efterfrågan på bostäder. Orsakerna är flera. 
Göteborgsregionen har en attraktiv och växande arbetsmarknad, med ett stort 
utbud av arbetstillfällen, som lockar nya invånare. Dessutom är det en stor 
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universitetsregion med hitflyttande studenter både från Sverige och från 
utlandet. Storstadsregionen får även sin del av nyanlända som efterfrågar 
boende. Befolkningen ökade 2014 med 1,3% som kan jämföras med tillväxten i 
Sverige som helhet som ökade med 0,7%. 

GR konstaterar att efterfrågan av bostäder vida överträffar tillgången på 
bostäder i Göteborgsregionen och att bostadsbyggandet idag inte förmår möta 
det som efterfrågas. 

Göteborgsregionens bostadsmarknad är både stark och svag samtidigt.  

Utredningen avgränsas till svaga bostadsmarknader. Göteborgsregionen som 
den funktionella storstadsregion den är anses normalt ha en het 
bostadsmarknad. Problemet som finns på Göteborgsregionens bostadsmarknad 
är att stora boendegrupper saknar ekonomisk förmåga att efterfråga en bostad. 
Med höga bostadspriser exkluderas de som saknar arbete eller eget kapital. På 
hyresmarknaden exkluderas de som saknar fast arbete, kontakter eller lång 
kötid på BoPlats (bostadsförmedlingen). 

Allmännyttan, och därmed kommunerna, är begränsade till att bygga nya 
bostäder på marknadens villkor. En stark bostadsmarknad reglerar självklart 
balansen mellan tillgång och efterfrågan genom att höja priset på nya eller 
nyrenoverade bostäder. Detta får till följd att de med svag ekonomisk 
efterfrågan får allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Subvention av 
svaga grupper sker genom bostadsbidrag, men det leder inte automatiskt till 
ökat byggande.  

Går det att tänka nytt? 

GR anser att utredningen borde prövat möjligheten att ge kommunerna, även i 
sk heta bostadsmarknader, ökade förutsättningar för ett bostadsbyggande och 
renovering som motsvarar ekonomiskt svaga gruppers bostadsbehov. I Europa 
finns flera exempel där kommuners agerande vid nyproduktion ger lägre hyror 
och därmed minskade behov av bostadsbidrag. Som exempel kan nämnas Wien 
där bostadsbidraget kompletteras av ”ett bostadsbyggnadsbidrag” och där 
bidraget knyts till den boendes ekonomiska situation och inte till byggaren eller 
fastighetsägaren.  



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr:  
 

Styrgruppsärende 
2015-11-06 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

Styrgruppens sammanträdestider 2016 

 

28 jan styrgruppens sammanträde 

17-18 mar styrgruppens sammanträde, lunch-lunch 

21 april styrgruppens sammanträde samt Luftvårdsprogrammet 

3 juni styrgruppens sammanträde 

8 sept styrgruppens sammanträde 

13 okt styrgruppens sammanträde 

11 nov styrgruppens sammanträde samt Luftvårdsprogrammet 

15 dec styrgruppens sammanträde 

 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna förslag till sammanträdestider. 
 

 

Göteborg 2015-10-08 

 
Maria Sigroth   

/Joanna Friberg 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Styrgruppsärende 
2015-11-06 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

Mål och verksamhetsplan 2016, GR Planering  

Inför arbetet med detaljbudget 2016 har medarbetarna på GRs 
planeringsavdelning arbetat med att bryta ner de politiskt tagna 
inriktningsmålen i den fleråriga Verksamhetsinriktningen 2016 till 
delmål med 1-3 års horisont. Avdelningens utkast till mål tar avstamp i 
följande tre områden från Verksamhetsinriktningen; en hållbar 
livsmiljö, infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande och 
boende och bostäder. Arbetet har inriktats på utveckling av 
verksamheten och nya frågor, varför löpande verksamhet och 
pågående projekt inte syns i målformuleringarna. 

Som en hjälp i det fortsatta arbetet med prioriteringar och 
resursfördelning önskas inspel och synpunkter från styrgruppen, 
framförallt vad avser föreslagna delmål. Vid sammanträdet genomförs 
en workshop med styrgruppens politiker och avdelningens tjänstemän 
kring de tre delområdena, utifrån följande frågeställningar. 

1. Behövs det ur ett regionpolitiskt perspektiv någon 
komplettering/justering avseende delmål? Om ja, på vilket sätt 
och varför?  

2. Är det något delmål vi särskilt bör prioritera 2016 ur ett 
regionpolitiskt perspektiv? Om ja, vilket/vilka och varför?  
 

GRs verksamhetsinriktning 2016 finns att läsa på GRs 
webbsida www.grkom.se.  

 

Förslag till beslut 

Att anteckna diskussionen samt ge avdelningschefen i uppdrag att 
återkomma med ett beslutsunderlag till nästkommande styrgruppsmöte.  

 

Göteborg 2015-10-21 

 
Maria Sigroth   

/Amie Ramstedt 

http://www.grkom.se/download/18.6e18c41f14dfe8dc965230a5/1434528206223/Verksamhetsinriktning+och+budget+2016.pdf


Boende och bostäder 
Att ha en bostad är en av de viktigaste grundförutsättningarna för trygga 
levnadsförhållanden och för att bli självförsörjande. Ny bebyggelse ska stärka en hållbar 
regionstruktur. Samtidigt är det är en regional utmaning att skapa boende för grupper i 
samhället som inte själva har förutsättningar att realisera önskat boende.  

Fokus 2016: Nyanländas boendesituation 
 
Prioriterat 
inriktningsmål 

Delmål Aktiviteter 

Funktionell 
bostadsmarknad 

Boende för de grupper i 
samhället som inte själva har 
förutsättningar att realisera 
önskat boende, exempelvis 
nyanlända. 

Utifrån kunskapsunderlag om nyanländas 
boendebehov initiera en diskussion i FS för 
att nyanländas behov av bostäder ska 
synliggöras i kommunernas 
bostadsförsörjningsprogram. 

 Ökat och varierat 
bostadsutbud  
 

Etablera nätverk med branschens aktörer 
för kunskap och erarenhetsutbyte kring den 
regionala boendefrågan för att få lokalt 
underlag för bostadsförsörjning 

  Gemensamt med branschens aktörer 
påbörja en regional nulägesanalys av 
befintligt bostadsbestånd för att synliggöra 
behov av framtida kompletteringar. 

  Gemensamt med branschens aktörer 
påbörja en regional analys av behov av 
volym för att synliggöra behov av framtida 
kompletteringar. 

  Genom kommunikationsinsatser stödja 
kommunerna och bostadsmarknadens 
aktörer i deras kommunikation av den 
gemensamma bilden av boendebehov för 
att skapa förståelse hos bl.a. regioninvånare 
och beslutsfattare. 

Ny bebyggelse som 
stärker en hållbar 
regionstruktur 
 

Lokalisering av bostäder sker 
i enlighet med strukturbild 

I tidigt skede på ett tydligare sätt synliggöra 
det regionala perspektivet, t.ex. genom 
kommunbesök, goda exempel, dialog, 
nätverk och remissvar för att stödja 
kommunerna i lokalisering av nya bostäder 
enligt strukturbilden. 

  Genom bostadsnätverket ta fram en årlig 
uppföljning av genomförd och planerad 
bebyggelse för att visa utfall och analysera 
konsekvenser. 

  



Prioriterat 
inriktningsmål 

Delmål Aktiviteter 

Befolkningstillväxt 
om 10 000 per år 

Skapa förståelse för 
befolkningstillväxtens 
utmaningar 

Ta fram konsekvensanalys över ökad 
befolkningstillväxt (även den som i dagsläget 
överstiger 10 000) för att förstå 
utmaningarna kopplat till befolkningstillväxt 
som underlag för att förstå de 
sektorsövergripande utmaningarna. 

 Effektiviserat 
bostadsbyggande dvs bättre 
flöde på bostadsmarknaden 

Ta fram en analys rörande vad det är som 
skapar effektivitet i bostadsbyggandet för 
att skapa underlag för åtgärder. 

  Skapa samsyn kring 
bostadsbyggandeprocessen som grund för 
ett effektivt bostadsbyggande 

Samsyn genom 
regional 
boendeplanering 

En gemensam plattform kring 
boendefrågan med 
branschens aktörer 

Ta fram ett beslutsunderlag till FS för att få 
politiskt mandat att etablera en regional 
politisk plattform för boendefrågan. 

  Sprida resultatet från projektet 
värdeskapande stadsbyggande/utveckling  

  Följa upp ”Fler bostäder – hur gör vi?” 
 

 

  



En hållbar livsmiljö 
Fokus 2016: Klimatfrågan i ett regionalt perspektiv 
 
Prioriterat 
inriktningsmål 

Delmål Aktiviteter 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Utveckla GR:s roll i 
klimatarbetet 
 

Utveckla en klimatstrategi kopplad till fysisk 
planering i Göteborgsregionen för att stödja 
kommunerna i klimatarbetet och leva upp 
till VGRs klimatmål 

Säkra samhället mot 
effekterna av 
Klimatförändringarna 
 

Skapa samsyn kring regional 
och lokal klimatanpassning 

Identifiera problembild och 
ansvarsfördelning för klimatanpassning i 
regionen för att underlätta och samordna 
arbetet i kommunerna 

Effektivt miljöarbete Tydliggör GR:s ställnings-
tagande i regionala 
miljöfrågor 

Identifiera de delregionala miljömål som GR 
bör arbeta med för att stötta kommunerna i 
deras miljöarbete 

Ta tillvara och 
utveckla regionens 
grön och blåstruktur 
  

Utveckla kunskapen kring 
landskapskonventionen, 
ekosystemtjänster och andra 
perspektiv som kan komma 
att påverka planerings-
processen 

Initiera diskussion om dessa frågor med GRs 
nätverk för att bevara och utveckla olika 
miljövärden 

 Säkra tysta områden som 
identifierats i GRs och 
länsstyrelsens kartering 

Diskussion mellan GR och 
medlemskommuner kring utpekade 
områden och hanteringssätt kring buller och 
tystnad i natur- och friluftsområden för att 
skapa en samsyn och ett gemensamt 
regionalt ställningstagande i frågan 

 Utveckla strukturbilden med 
avseende på kustzonen 

Etablera projektet ”mellankommunal 
kustzonsplanering”, hitta finansiering och 
klargöra bemanning för att utveckla en 
samsyn i regionen kring kustzonsplanering 
och skapa en plattform för att fortsatt driva 
projekt inom näringslivsutveckling, 
planering mm kopplat till kustzonen. 

Ren luft 
 

Utveckla 
luftvårdsprogrammet 

Översyn av luftvårdsprogrammets syfte och 
uppdrag samt ekonomiska förutsättningar 
för att uppdatera och effektivisera arbetet  

  Gemensamt med branschens aktörer 
påbörja en regional analys av behov av 
volym för att synliggöra behov av framtida 
kompletteringar. 

  



Prioriterat 
inriktningsmål 

Delmål Aktiviteter 

Friskt vatten 
 

Säkra upp VA-kompetens i 
regionen 

Genomför projektet nyanlända VA-
ingenjörer för att öka integration på 
arbetsmarknaden och tillgodose behovet av 
VA-ingenjörer i regionen 

 Säkra tillgången till råvatten 
av god kvalité 

Samordna pilotprojektet Gråbo för att 
undersöka möjligheterna till att etablera en 
ny regional vattentäkt 

  Ta fram beslutsunderlag för inrättande av 
vattenskyddsområde för Göta älv för att 
minska risken för negativ påverkan på 
vattentäkten 

 En robust avloppshantering i 
Göteborgsregionen 

Framtagande av regional avloppsplan 
(inklusive dagvattenfrågan) för bättre 
regional samordning av dagvattenhantering 
och effektiv avloppsrening 

 Stödja kommunerna i deras 
arbete med åtgärds-
programmet för Västerhavet 
(enligt Vattendirektivet) 

Etablera en plattform för gemensamt 
regionalt arbete med åtgärdsprogram för 
vatten för att på bästa sätt hjälpa 
kommunerna i deras arbete  

  Utveckla samarbetet inom vattenråden (dels 
inom GR plus i VGR och Halland) för att 
effektivisera arbetet med åtgärderna  

En hållbar 
avfallshantering 

Minskade avfallsmängder och 
ökad återvinning 

Skapa nya och utveckla befintliga 
överenskommelser inom ramen för smart 
energi för matavfallsinsamling, 
Minimeringsmästarna, kretsloppspark, textil 
för att samordna och stödja kommunerna i 
arbetet med dessa frågor  

  



Infrastruktur för effektivt och 
klimatsmart resande 
Transportsystemet är en viktig pusselbit för att utveckla en attraktiv region där fler får 
tillgång till bland annat jobb, studier, bostäder, kultur, natur och fritidsaktiviteter. En 
växande befolkning skapar ett ökat behov av effektiva transporter som möter 
klimatmålen.  

Fokus 2016: Förändrad mobilitet 

Prioriterat 
inriktningsmål 

Delmål Aktiviteter 

Ett långsiktigt 
hållbart 
transportsystem 

Ta fram en gemensam bild av 
hur transportsystemet i 
storstadsregionen behöver 
stärkas  

Konkretisera strukturbilden med kommande 
trafikinfrastruktur och bostadssatsningar 
och konsekvensbeskriva dessa för att visa på 
hur vi kan klara av de utmaningar vi står 
inför i framtiden (både på kort och väldigt 
lång sikt) 

  Utifrån den gemensamma bilden och dess 
konsekvenser ta fram åtgärder för att 
underlätta framkomligheten.  

  Stödja kommunerna i arbetet med att 
genomföra medborgardialog kring 
infrastrukturfrågor för att skapa en 
ömsesidig förståelse.   

 Minimera behovet av bilresor  
 
(flera stora infrastruktur- och 
stadsbyggnadssatsningar 
pågår samtidigt i regionen de 
närmaste åren) 

Stärka kommunernas arbete med MM1 för 
att skapa ett effektivt transportsystem 
genom att ta fram och samordna 
gemensamma koncept så som exempelvis  
dialog med hushåll, testcyklister och 
Cykelvänlig arbetsplats 

  Skapa tillgång till ”gemensamma” 
arbetsplatser i samtliga GR-kommuner för 
att minimera arbets- och tjänsteresor (för 
att exempelvis kunna jobba några timmar i 
boendekommunen) 

  Införa fler resfria möten och 
videokonferenser på GR för att öka 
delaktighet och minimera behovet av 
tjänsteresor 

  Skapa förutsättningar för att koppla 
samman kommunernas MM-arbete med 
samhällsplanering, exempelvis genom att 
hitta goda exempel på effektivt utnyttjande 
av mark för parkering (samnyttjande, kom 
till-lösningar) 

                                                           
1 Mobility manegament är ett koncept som handlar om att minska bilresandet till förmån för gång, cykel, 
kollektivtrafik och samåkning. De främsta verktygen i MM är information, kommunikation och samordning.  



Prioriterat 
inriktningsmål 

Delmål Aktiviteter 

Ett långsiktigt 
hållbart 
transportsystem 
(forts) 

 Genomföra ett pilotprojekt om regionala 
stomcykelstråk med gemensamma 
funktions- och utformningskrav, drift- och 
underhållsrutiner, för att på så sätt höja 
cykelns status som regionalt transportslag. 

  Erbjuda ett forum för idé och 
erfarenhetsutbyte, samt gemensam 
fortbildning och samordnat 
ansökningsförfarande, för att öka 
effektiviteten och främja ett regionalt 
perspektiv i den kommunala 
cykelplaneringen. 

  Samordna gemensamt analys- och 
utredningsarbete, samt insatser kring 
mätning och uppföljning av cykelåtgärder 
för att öka kunskapen om cykel som 
regionalt transportslag. 

En attraktiv region Samordna bostads- och 
infrastrukturplaneringen 

Genomför en ÖP-översikt för att följa upp 
strukturbilden. 

 Öka kunskapen kring 
infrastrukturens betydelse för 
social hållbarhet 

Kartlägga vilken kunskap samt arbetssätt 
och metoder som finns för att kunna 
etablera ett internt arbetssätt med social 
konsekvensanalys för att omsätta 
hållbarhetsbegreppet i praktiken 

En långsiktigt hållbar 
materialförsörjning 

Verka för en regional 
hantering av 
materialförsörjningen 

Utreda hur materialförsörjningsfrågan kan 
hanteras samt finansieras för att ge stöd i 
kommunernas översiktplanerarbete. 
Exempelvis identifiera vad och när 
materialet ska användas samt 
upplageplatser 

 

  



OÖ vergripande Planering  
Fokus 2016: Tvärsektoriellt samarbete 

Prioriterat 
inriktningsmål 

Delmål Aktiviteter 

Ökad samverkan 
inom GR 

Fler avdelningsövergripande 
projekt 

Genomföra ingenjörsprojektet 

 Fler gemensamma 
styrgruppsmöten 

Identifiera lämpliga områden för 
styrgruppsöverskridande arbete 

  Tillsammans med andra avdelningar 
arrangera och genomför gemensamma 
styrgruppsmöten 

Tydliga roller 
gällande 
näringslivsfrågor 

Gemensamt framtagna 
ställningstagande gällande 
roller GR/BRG 

Starta dialog med BRG gällande främst 
bostadsmarknadens aktörer samt frågor 
som rör handelsetableringar  

En lärande 
organisation 

Ökad omvärldsbevakning Öka delaktigheten i Mistra Urban Futures 
genom att engagera fler kommuner. 

  Öka/bredda GRs kursutbud inom vårt 
område 

  Ett årligt spaningstillfälle på avdelningsnivå. 
  Ett årligt spaningstillfälle i varje nätverk  
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