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Tema: Trafik och 
infrastruktur

Presentatör
Presentationsanteckningar
Temat för morgonen





16e plats i Årets 
arkitekturkommun

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skövde kommun hamnar på 16:e plats i Årets arkitekturkommun! Som enda kommun i Skaraborg på topp 20 visar placeringen att det fortsatt råder starkt och, inte minst, kvalitativt bostadsbyggande i Skövde. I sällskap med Mölndal och Ulricehamn är vi de enda kommunerna i Västra Götalands län som toppar listan.Årets arkitekturkommun 2017 omfattar 80 kommuner som under den senaste femårsperioden svarat för nära 87 procent av landets bostadsbyggande.Utmärkelsen i Årets arkitekturkommun är ett tydligt tecken på att allt vi tillsammans gör får Skövde att synas och märkas.Tack till alla er som varit med och bidragit till denna placering!



De högst placerade kommunerna

1. Örebro

2. Växjö

3. Malmö

4. Lund

5. Linköping

6. Solna

7. Falkenberg

8. Uppsala

9. Mölndal

10. Norrköping

11. Västerås

12. Kalmar

13. Knivsta

14. Ulricehamn

15. Sollentuna

16. Skövde

17. Nacka

18. Karlskrona

19. Borås

20. Kristianstad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bedömningen bygger på två olika komponenter, ett index utifrån en enkätundersökning (dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna och arkitekturkompetensen i kommunen) samt offentlig statistik från SCB:s register rörande befolkning, boende och byggande (förmåga att planera och realisera byggande utifrån bostadsbehov och hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, översiktsplanering).



Fortsatt stark 
byggnation (T2)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Två tertialer (jan-april och maj-aug) av 2017 har passerat och statistiken fortsätter att peka uppåt. I den senaste tertialrapporten för uppföljning av bostadsbyggandet i Skövde har exempelvis antalet igångsatta bostäder under tertial 2 (248 st) nära på tredubblats jämfört med tertial 1 (95 st). Även bygglovsidan har fullt upp, där både ansökningar och beviljade bygglov fortsätter att öka. Ladda ner och läs hela rapporten här.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Byggstartade bostäder. Diagrammet visar en kraftig ökning av antalet igångsatta bostadsbygganden under 2016 jämfört med 2015. Det har mer än tredubblats och gäller i första hand flerbostadshus.Under tertial 2 2017 har nästan 250 bostadsbygganden påbörjats. Ökningen, från 95 (tertial 1) till 248 (tertial 2) igångsatta bostadsbygganden, består både av småhus och flerbostadshus.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Igångsatta bostadsprojekt under tertial 2 2017.



Färdigställda bostäder
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Under åren 2010–2016 har det i genomsnitt färdigställts omkring 160 bostäder per år, varav en tredjedel är småhus och två tredjedelar är flerbostadshus. I diagrammet visar år 2017 både tertial 1 och 2. Den sammanlagda siffran på 216 färdigställda bostäder visar att vi efter årets första åtta månader nästan når toppnotering för de senaste sju årens totala produktion. Främst har det färdigställts många flerbostadshus under tertial 2.2017 ligger prognosen för det totala antalet färdigställda bostäder på mellan 350–400 bostäder, vilket är den högsta siffran sedan 1996.



Skövdes 
stadsbyggnadspris

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att fortsatt lyfta Skövdes byggnation, arkitektur och miljöer kommer vi från och med våren 2018 att dela ut Skövdes stadsbyggnadspris.Skövde står i helt rätt läge att instifta ett stadsbyggnadspris i kommunen. Det byggs och investeras som aldrig förr och samtidigt som vi blir allt fler aktörer inom samhällsbyggandet går även trenden mot större samverkan mellan privata och offentliga sektorer. Skövdes stadsbyggnadspris ämnar uppmärksamma stadsbyggandet och hållbara stadsmiljöer för att inspirera andra aktörer, öka intresset för frågan samt skapa lokal stolthet.Skövde stadsbyggnadspris belönar värdefulla förbättringar av Skövdes stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar vi på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.Kommer delas ut under vårens samhällsbyggnadsfrukost. Inom kort kommer du kunna nominera ditt förslag på vår webb. Håll utkik!



1. Belöningar kan årligen tilldelas nybyggda hus samt upprustning och tillbyggnad av äldre hus.

2. Skövdes stadsbyggnadspris bör tilldelas den som givit stadsmiljön i Skövde kommun ett 
värdefullt och funktionellt tillskott.

3. Bedömningen sker med utgångspunkt från själva objektet och bygglovshandlingar liksom 
annat material, som bifogats förslaget.

4. Priset utdelas av en jury som väljs för samma period som kommunens nämnder och är en 
blandning av politik, tjänstemän, organisationer och näringsliv

5. Enskilda och sammanslutningar kan lämna in förslag. Juryn äger dock rätt att ta upp egna 
förslag till bedömning.

6. Förslag ska vara inlämnade före utgången av oktober månad. Offentliggörande av resultat samt 
prisutdelning äger rum i samband med vårens samhällsbyggnadsfrukost.

7. Priset består av en minnestavla jämte diplom. Tavlan är tillverkad lokalt och har kopplingar till 
Skövdes stadsmiljöer.

Kriterier för priset

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skövdes stadsbyggnadspris kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renovering. Det kan vara byggnader, utemiljöer, områden eller detaljer som belönas. Priset gäller både för tätort och landsbygd.



Trafik och 
infrastruktur
när Skövde växer



Infrastrukturinvesteringar 2018-2020

270 mnkr

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skövde kommuns investeringsbudget för perioden 2018-2020. Beslut fattas i KF 26 juni 2017 (beslut för 2018 och plan för 2019 och 2020)



Tvåfältiga cirkulationer 
på Vadsbovägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gäller Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen.Ger starkt ökad kapacitet i befintlig infrastruktur.Koppla på busskörfält i nästa fas.



Busskörfält Vadsbovägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Från Karstorpsrondellen till Badhusrondellen.Förutsätter att de stora rondellerna görs tvåfältiga.Delar av sträckan svårlösta. (Bro Ekängsvägen, Norrmalmsrondellen m.fl.)



Nolhagarondellen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Högt belastad korsning mellan Elins Esplanad och Coop Forum.Trafiksignalen ersätts av en tvåfältig rondell med extra smithöger ut från Coop. Ger en väsentligt högre kapacitet.



Coop Forum

Biltema

Elins Esplanad

Nolhagavägen kapacitetsökning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trafikanalyser visar att Nolhagavägen bör ges en ökad kapacitet för biltrafik.En förutsättning är att knuten vid Stallsikenrondellen (Biltema) löses.En av få öst-västliga kopplingar.Huvudfokus; ökat flöde på Nolhagavägen (inte anslutande gator)Bör göras oavsett satsning på hållbara resor.



Nolhagavägen etapp 4

Ny bro

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förutsättning för Trädgårdsstadens nästa etapp.Viktigt att få en anslutning i norr av den nu långa Nolhagavägen.Innefattar bro över Mellomkvarnsbäcken



Hjovägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ökad kapacitetKorsningspunkter studeras särkskilt, bland annat Mörkekorset och HenriksbergsgatanFokus kollektivtrafikJärnvägsporten flaskhalsTrafikverket planerar åtgärder öster om väg 26



Utveckling av stationsområdet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktig nod för Skövdes utveckling.Stadsbussterminalen byggs ut.Parkeringshus med 600 platser.Kopplingen mot torget görs livligare och tydligareÄven kontakten med Kulturhuset kan stärkasDialog med Jernhusen inledd angående utveckling av stationsbyggnaden och omgivande ytor



Trafikverket
En åtgärdsvalsstudie för tillgänglighet 
Skövde har genomförts av kommunen och 
Trafikverket gemensamt.

Studien och de åtgärder som föreslås 
fungerar som ett planeringsunderlag för 
respektive väghållare. 

Skövde kommun råder inte över 
investeringar där staten är väghållare.

Presentatör
Presentationsanteckningar
De fysiska åtgärder som föreslås är:Fördjupad åtgärdsvalsstudie för Hallenbergsrondellen och anslutande vägnät.Fabiansrondellen görs tvåfältig.Segerstorpsrondellen, justering av tillfarter.Timboholmsrondellen görs tvåfältig.Trafikplats Mariesjö. Trafiksignalen ersätts av en tvåfältig cirkulation och Klotetrondellen blir tvåfältig.Stallsikenrondellen ersätts av en planskild trafikplats.Horsåsrondellen görs tvåfältig.Karstorpsrondellen görs tvåfältig.



Hållbara transporter för framtiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ludvig Isacsson, energistrateg och energi- och klimatrådgivare på Skövde kommunJag är här idag för att prata om hållbara transporter.För eftersom vi ägnar denna dag till trafik och infrastruktur behöver vi även prata om de fordon som rör sig på våra vägar.Det är ju så att vi tillsammans behöver utforma framtidens hållbara samhälle.



• Skövde Vision 2025: Så gott som uteslutande förnybar energi

• 1/3 av energianvändningen går till transportsektorn

• Miljöfordon räcker inte längre

Hållbara transporter idag

- behövs fossiloberoende fordon

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att uppnå det goda livet ska vi använda så gott som uteslutande förnybar energi 2025För att nå det behöver man jobba med alla sektorer i samhället.Transportsektorn står för 1/3 av energianvändningen i Sverige.Länge pratat om miljöfordon, det räcker inte längre utan vi behöver fossiloberoende fordon
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillsammans är har vi jobbat på bra, vi har kommit långtMen fortfarande över hälften av alla fordon är fossila för kommun och företag95 procent av alla privata fordon är fossila fordon



• Framtidens fordon behöver drivas av förnybart bränsle

• Öka antalet cyklister

• Öka antalet resor som sker med kollektivtrafik

• Vad kan vi göra mer?

Hållbara transporter i framtiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi behöver fordon med förnybart bränsleStora möjligheter i Skövde, biogas, el-fordon, HVO, i framtiden vätgasFler cyklister – Cykelplan, cykelstrategi för bättre cykelbanorÖkat antal cyklister minskar energianvändningen för transporterKollektivtrafik – Som Anna pratade om nyss invigs snart den nya stadsbussterminalen



Varför gör du inte mer för miljön i dagsläget? 

Samhällsbarometern 2017

41 % - Det finns för dåligt med praktiska lösningar 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samhällsbarometern kom ut de senaste veckornaDå frågade man svenska folket bla. Denna frågaOm detta är problemet idag till varför fordonsflottan inte är bättre måste vi ihop komma med praktiska lösningar för att bli mer hållbara



Presentatör
Presentationsanteckningar
Behöver göra det lättare att ta cykeln Bra cykelställ och cykelgarage vid slutstationFörmånscykel till personalElcykelpool på arbetsplatsen



Tre av fyra svenskar tror elbilar är framtiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Behöver göra det lättare att äga en elbilFå modeller, dyra, kort räckvidd, få laddareNärmaste 5 åren, 100 nya modeller som är laddbara längden/laddning ökar stadigtPriset går ner90% av all el man laddar på ett år kommer från hemmet eller arbetsplatsenSätt upp arbetsplatsladdare för anställdaIntressant fakta från Samhällsbarometern 2017 var även attAtt förbereda parkeringar med laddare är alltså att vara ett framtidsföretag.



• Skövde kommun erbjuder gratis energi- och 
klimatrådgivning till företag

• Vill ni ha hjälp att komma igång? Bolla idéer? 

• Hör av er!

Energi- och klimatrådgivning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Som avslutning vill jag slå ett slag för energi- och klimatrådgivningenHjälp med elcyklar, elbilar, laddstationer, solceller? Hör av er så hjälper vi till.Och med det sagt lämnar jag över till Jan som ska prata om de förutsättningar vi har för fortsatt utveckling



Infrastrukturen
En förutsättningar för utveckling



Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort 
och agera draglok för hela Skövderegionen!

Vi ska verka för att skapa en större, gemensam 
arbetsmarknadsregion – därför ska infrastrukturen 
utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom 
Skövderegionen och till eller från andra orter eller 
centra som är viktiga för oss. 

Vi ska vara en aktiv och tydlig aktör i 
Västra Götaland.

Våra prioriterade

Regionen

utvecklingsområden

Vision Skövde 2025

Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort 
och agera draglok för hela Skövderegionen!

Vi ska verka för att skapa en större, gemensam 
arbetsmarknadsregion – därför ska infrastrukturen 
utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom 
Skövderegionen och till eller från andra orter eller 
centra som är viktiga för oss. 

Vi ska vara en aktiv och tydlig aktör i 
Västra Götaland.



Transportsystemet och samhällsutvecklingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Infrastrukturen – en förutsättning för samhällsbygget



Skövde



Skövde i Skaraborg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nätverksstaden Skaraborg, som vi nämner när vi tala om strukturbilden



Skövde i Västra Götalandsregionen



Skövde i Nationen



Förutsättningar för utveckling

Presentatör
Presentationsanteckningar
Våra möjligheter till transporter inom Skaraborg



Förutsättningar för utveckling

Göteborg Borås

Vänersborg

Askersund

Jönköping

Karlstad

Örebro

Presentatör
Presentationsanteckningar
Våra möjligheter till transporter till andra orter eller centra som är viktiga för oss



Nationell och Regional plan 2018-2029

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det handlar om innehållet i nationell och regional plan för transportsystemet



Nationell och Regional plan 2018-2029

Tvåfältiga
cirkulationer

Ökad cykling

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att vi som kommunen kan söka medel, så att Anna kan öka kapaciteten på våra vägarSå att vi får bättre möjlighet att cykla Utveckla Resecentrum och möjligheterna till arbets- och studiependling



Nationell och Regional plan 2018-2029

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att Trafikverket har medelÖkad kapacitet på statligt vägnätKortare restider mellan orternaTågtrafiken Skövde – JönköpingTågtrafiken Skövde – ÖrebroUtökade arbetsmarknadsregioner - en större, gemensam arbetsmarknadsregion



Frågor?
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