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Vi finns till för dig som bor i Västra Götaland



När du lever i Västra Götaland ska 
hållbar utveckling vara en självklarhet

Nära innovation

Över hela regionen

För fler möjligheter

I ett jämlikt samhälle

Till en miljövänlig framtid

Forskning och science parks

I vardagen
Landsbygdsutveckling, regional fysisk planering och 
kompetensförsörjning 

Stöd, stipendier och samarbeten

Integration och mänskliga rättigheter

Biogas Väst, Klimat 2030, elektrifiering

Hållbara transporter och tillgängliga destinationer



Storlek + ambition =

KRAFT ATT 
GENOMFÖRA



Allt hänger ihop

KOLLEKTIVTRAFIK KULTURUTBILDNING UTVECKLINGVÅRD ATTRAKTIV REGION



Storleken ger resurser 
som driver oss framåt Mer resurser

Attraktivare 
region

Bättre service



Den regionala utvecklingen och uppdraget
Ansvarar för den regionala utvecklingen 

EU
‒ Utföra uppgifter inom EU´s strukturfondsprogram

‒ Ny strategi för hållbara och smart mobilitet, syftar till att möjliggöra att 
utsläppen från transportsektorn minskar med minst 90 % till 2050. 
Minst 100 europeiska städer ska vara klimatneutrala 2030. 

‒ Smart specialiseringsstrategi

Regional utvecklingsstrategi för åren 21-30 

Trafikförsörjningsprogram för 2021-2025

Kulturstrategi 2020-2023

Regional infrastrukturplan



Regional utvecklingsstrategi
för Västra Götaland 2021–2030



Regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021-2030

Gemensam strategi för Västra Götalands utveckling

Kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila 
samhället, myndigheter, akademi, VGR

Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar 

Vägledande för vår samverkan och gemensamma insatser 

Regionalt utvecklingsuppdrag från riksdag och regering

Utgångspunkt i samhällsutmaningar och med Agenda 2030 
som ramverk

Strategin finns på vgregion.se/vg2030



Gemensamma 
samhällsutmaningar 
som drivkraft

Effekterna av klimat-
förändringar och förlust av 
biologisk mångfald blir allt 
mer allvarliga.

SAMHÄLLSUTMANING

Teknikutveckling globalt ger 
nya behov av funktioner och 
kompetenser regionalt.

SAMHÄLLSUTMANING

Bristen på vissa kompetenser 
ökar samtidigt som många 
saknar arbete.

SAMHÄLLSUTMANING

Invånarnas tillgång till arbete 
och samhällsservice skiljer 
sig allt mer åt mellan platser.

SAMHÄLLSUTMANING

Socioekonomiska skillnader i 
samhället ökar. 

SAMHÄLLSUTMANING

Många barn och unga lämnar 
skolan utan godkända betyg.

SAMHÄLLSUTMANING

Internationella kriser ökar 
den regionala sårbarheten.

SAMHÄLLSUTMANING





Regional transportinfrastrukturplan
2022-2033/2037 
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Prioriteringar för nationell infrastruktur
Inför kommande nationell plan för infrastruktur är regionen 
och kommunerna överens om en prioriteringslista, där 
Göteborg-Borås ligger överst: 

1. Ny järnväg Göteborg-Borås-Jönköping-Stockholm

2. Fyrspår på Västra stambanan Göteborg-Alingsås

3. Dubbelspår Göteborg-Oslo

4. Fortsatta satsningar på regionala järnvägar 

5. Djupare farleder i Göteborgs Hamn

6. Slussarna i Trollhättan

*Dessutom ska löftet om E20 infrias. 



Diskussionsunderlag
inför smart specialiseringsstrategi

Som underlag till EU inför kommande finansiering

Fokus på ett samhälle i omställning

‒ Ett fossilberoende energisystem

‒ Den digitaliserade ekonomin

‒ Den kompetensintensiva konkurrenskraften

‒ Biobaserade och cirkulära materialflöden

Med näringsliv, kunskapsutveckling och industri:

‒ Hållbar industri

‒ Hälsa och life science

‒ Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi

‒ Framtidens mobilitet

‒ Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar



Program
Entreprenörskap 2018-2020 (RUN)

Handlingsplan för små och medelstora företag 2016-2018 (RUN)

Hållbar energi och bioinnovation 2017-2020 (RUN, MN)

Life science 2017-2020 (RUN)

Livsmedel och gröna näringar 2017-2020 (RUN, MN)

Hållbara transporter 2017-2020 (RUN, MN, KTN)

Cirkulärt mode och hållbara miljöer 2017-2020 (MN)

Handlingsprogram för hållbara maritima näringar 2016-2019 (RUN, MN)

Kulturella och kreativa näringar (KKN) 2018-2020 (RUN, KUN)

MoRE2020 (RUN)

Internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2017-2020 (RUN)

Utbildning och arbetsmarknad 2018-2020 (RUN)

Regionalt serviceprogram för landsbygds- och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014-2020 (RUN) 



2021-03-23

Projektportfölj
Program för hållbara 
transporter



Fem prioriterade i områden inom FoI

2021-03-23

Områden prioriterade i kommande Trafikförsörjningsprogram

Forskning: Långsiktig finansiering av kollektivtrafikens utveckling

Elektrifiering och digitalisering: t ex autonoma, delade fordon, smarta 
kombinationer av olika färdsätt samt testarena för framtidens IT-lösningar i 
kollektivtrafiken

Miljöteknik: drivmedelsmix för fossilfrihet, energieffektivitet och minskat buller 

Samhällsplanering: kollektivtrafik och samhällsbyggnad/stadsutveckling, 
beteendeförändring

Social hållbarhet och trygghet: orsakssamband, effektiva åtgärder, 
planeringsmodeller



Kombinerad mobilitet




