
Redogörelse – Samråd 
Program Skaraborgs turistslingor 
 

Remisstid: 30 sep 2019 – 2 dec 2019 

Följande är en sammanställning av de remissvar som kommit in till Skaraborgs kommunalförbund. 
Kommentarer finns i kursiv text vid respektive remissvar. 

 

Länsstyrelsen 
Inledning 

Vald process för den delregionala handlingen är inte reglerad av varken förordning eller lag och 
Länsstyrelsen har därför ingen särskild utpekad roll i samrådsförfarandet. Länsstyrelsen lämnar 
synpunkter utifrån vårt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som 
hänsyn tas till regionala förhållanden, förutsättningar, planeringsunderlag och rådgivning. 
Länsstyrelsen lämnar inga synpunkter kopplat till framtida förändring i mark- och vattenanvändning. 
Kommunala planer kopplat till Plan- och Bygglagen eller ev. tillståndsprövningar för någon specifik 
plats får prövas i senare skeden. 

Samlad bedömning 

Länsstyrelsen välkomnar att kommunerna tillsammans inom Skaraborgs kommunalförbund tagit 
fram ett förslag till Program Skaraborgs turistslingor. Mellankommunal samverkan ger ett bredare 
beslutsunderlag som är till nytta för både den enskilda kommunen, regionala och statliga aktörer. 
Programmet ger god vägledning för hur arbete med specifikt turistslingor kan utvecklas och 
vägledning i processen med mellankommunal samverkan. Länsstyrelsen vill särskilt lyfta den höga 
ambitionsnivån med kopplingen till övriga angränsande arbeten som pågår och avsnittet kring 
effekter och hållbarhet. Länsstyrelsen har inga särskilda synpunkter på samrådshandlingen för 
Program Skaraborgs turistslingor, Skaraborgs kommunalförbund men ger ett par medskick, främst till 
framtida liknande processer, under rubriken rådgivandesynpunkter. 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter  

Processen 

Länsstyrelsen ser ett växande behov av regionala handlingar som kan hantera mellankommunala och 
regionövergripande frågor till nytta för kommande plan- och genomförandeprocesser. Detta för att 
skapa gemensamma underlag och ställningstaganden om förutsättningar, konsekvenser och syften 
för klokare beslutsunderlag som underlättar efterföljande beslutsprocesser. Att anamma arbetssättet 
med hur samråd och samverkan hanteras i Plan-och Bygglagen välkomnar Länsstyrelsen samtidigt 
som det är bra att inte formellt nyttja processen i det fall det inte specifikt gynnar syftet. Det är dock 
viktigt att visuellt visa hela processen, så som nu redovisas i handlingen, för att den som yttrar sig ska 
veta vilka skeden som finns. I detta fall har ett yttrandeskede tagits bort från den tidiga remissen till 
nuvarande samrådshandling. Utställningsskedet, med möjlighet att lämna slutliga synpunkter, är 
borttaget. Genom att ta bort det skedet saknas möjlighet att som extern part, tex Länsstyrelsen, i sin 
helhet lämna en slutlig sammanställning om hur man ställer sig till det färdiga dokumentet. Som 
medskick till kommande processer önskar Länsstyrelsen två tillfällen att formellt få yttra sig, dels till 



en samrådshandling och dels till en justerad utställningshandling, jmf Översiktsplaner. I samrådet ges 
rådgivning och synpunkter och ett slutligt yttrande visas det slutliga ställningstagandet. Länsstyrelsen 
uppfattade inte tidigare remissomgång som ett skede för ett formellt yttrande. I remisskappan stod 
att ”Remisserna är ett första utkast (arbetsmaterial) till en samrådshandling...” 

Konsekvenser och genomförande 

Handlingen redovisar förtjänstfullt konsekvenser och potentiella målkonflikter. I kommande 
delregionala handlingar kan det underlätta efterföljande arbete om målkonflikter än mer tydliggörs. 
Att det inte bara identifieras utan att det även finns riktlinjer för hur de bör hanteras och 
konsekvensen av det. 

Länsstyrelsen saknar också genomförandeperspektivet och ev ekonomiska konsekvenser. De 
kommunala besluten synliggörs till viss del men det saknas koppling till övriga aktörer. Krävs 
omprioriteringar av medel i framtida regional infrastrukturplanering, krävs nya målområden i 
regionens trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken, krävs mer finansiering till vägföreningar 
med enskilda vägar, harmonierar tankarna med Trafikverkets riktlinjer för skyltning av 
lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål mm? Eller är tanken att genomförandet ska kunna 
ske utan särskild inbladning av andra regionala och statliga aktörer?     

En text om ekonomiska konsekvenser har lagts till. Att detta program skulle ha 
påverkan på regional infrastrukturplanering och målområden i regionens 
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik är välkommet men högst osannolikt.  

 

Trafikverket 
Trafikverket tycker det är positivt att man samarbetar över kommungränserna och gemensamt tar 
fram ett program för turistslingor i Skaraborg. 

Befintliga turistslingor (avsnitt 2.4) Det finns idag två turistvägar, ej turistslingor som står i texten. 
Trafikverket har godkänt de två ansökningarna men det är inte Trafikverket som har pekat ut dem. Vi 
önskar omformulering av stycket. Även begreppet brunskyltade är felaktigt använt. Se kommentar 
nedan.  

Formuleringen är ändrad. 

Brunskyltning (avsnitt 6) 

Begreppet brunskyltning finns inte. Trafikverket önskar att man ändrar och skriver vägvisning till 
turistiskt intressanta mål. För mer information se Trafikverkets hemsida 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Vagvisning/Vagvisning-till-mal-av-turistiskt-
intresse/. Vill man i programmet skapa ett eget begrepp brunskyltning så behöver det beskrivas 
tydligare.  

Begreppet brunskyltning är ändrat till vägvisning till turistiskt intressanta mål. 

I samma stycke står det att programmet ska användas som underlag för fortsatt arbete med 
brunskyltade vägar. Trafikverket ställer sig frågande till att de utpekade turistslingorna ska skyltas 
med märket för turistväg. Detta skulle medföra att de turistvägar som finns utpekade idag förlorar 
sitt värde om man börjar skylta överallt. Vi vill även informera att varje vägvisning kräver en separat 
ansökan till Trafikverket samt att Trafikverket inte skulle godkänna att alla utpekade turistslingor 
skulle få vägvisningsmärket turistväg.  



I programmet står det att ”programmet kan användas som underlag för fortsatt 
arbete med vägvisning till turistiskt intressanta mål”. Detta innebär inte att de SKA 
pekas ut och inte heller att alla ska pekas ut. 

 

Vägvalspunkter och entrépunkter 

Trafikverket kan i detta skede inte uttala sig generellt över entrépunkter eller vägvalspunkter som 
nämns på s.12 i programmet utan vi behöver titta på förutsättningarna på respektive plats och få 
mer information vad man tänker sig. En förutsättning för till exempel informationstavlor är att det 
finns en bra ficka eller rastplats vid vägen. 

Noteras. 

Rast- och ställplatser 

Programmet föreslår att respektive kommun ansvarar för utveckling av rast- och ställplatser. Detta 
anser Trafikverket vara rimligt då vi inte har möjlighet att bygga eller underhålla rast- och ställplatser 
längs det mindre vägnätet.  

Texten har förtydligats med att Trafikverket har ansvar utmed statlig väg. 

Vägstandard för de utpekade turistslingorna 

Att vissa vägar pekas ut som turistslingor kommer inte med automatik medföra att vi gör 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder eller att underhållsanslaget ökar.  

Kartan för Skaraborgs turistslingor  

Det är svårt att orientera sig på kartan då det saknas ortsnamn. Förslagsvis kan ortsnamn och 
kommungränser tydliggöras på kartan. 

Ortsnamn finns med på kartan, men är i vissa fall svårlästa i tryckt material på grund av att 
underlagskartan är lågupplöst. De syns bättre på kartorna för respektive kommun. 
Kartmaterialet är anpassat för digital användning. Upplösningen går tyvärr inte att justera i 
dagsläget då det är Lantmäteriets karta som används som underlag. När arbetet med 
Skaraborgskarta.se kommit igång kan förmodligen denna karta användas i stället. 
Kommungränserna har förtydligats i kartmaterialet. 

 

Västtrafik 
Västtrafik ser positivt på att programhandlingen på ett utförligt sätt beskriver förutsättningarna och 
ambitionen om att synliggöra turistmål i Skaraborg och på så sätt skapa bättre förutsättningar för 
ökat fritidsresande. Att programmet är en gemensam handling efter samverkan mellan kommunerna 
är positivt. Turistslingorna som pekas ut i programmet är avsedda för bil- och kollektivtrafik. Slingor 
med kollektivtrafik ska användas med tåget som stomme.   

I programhandlingen anges att en ökad besöksnäring kan bidra till en utveckling och utökning av 
kollektivtrafiken. Västtrafik ser positivt på att turistslingor för kollektivtrafiken finns utpekade, 
framförallt där programmet lyfter befintliga linjer. I programhandlingen finns utpekade 
kompletterande turistslingor som kräver utökad kollektivtrafik. På dessa sträckor krävs utöver 
fritidsresor på turistslingor även utveckling av bostäder och verksamheter för att kollektivtrafiken ska 
kunna utvecklas. I Landsbygdsutredningen beskrivs vilken servicenivå som kan förväntas av 
kollektivtrafiken på landsbygd och i mindre tätorter. Landsbygdsutredningen har tagits fram, och 



beslutats, av kollektivtrafiknämnden i samråd med Västra Götalands kommuner. Där det inte finns 
linjelagd kollektivtrafik kan även närtrafiken vara ett alternativ, även om resorna då behöver ske 
inom en kommun. Närtrafiken och befintlig kollektivtrafik kan i dessa fall utgöra delar av resan och 
kompletteras med andra alternativ. I de fall där kollektivtrafik saknas kan samåkning, gemensamma 
transporter från näringsidkare eller liknande utgöra ett alternativ.   

Programmet har kompletterats med en text om möjligheten att åka med närtrafik. 

Västtrafik ser stora utmaningar när det kommer till hållbara resvanor, som också uppmärksammas i 
programhandlingen. Det anges i handlingen att turistslingorna för privata fordon inte är de 
snabbaste, samt att ”det är vägen som är mödan värd”. Det fortsatta arbetet med konsekvenser för 
den ekologiska hållbarheten blir därför mycket viktigt. En strategi för Hållbara drivmedel är ett viktigt 
verktyg för detta. 

Noteras. 

 

Falköping 
Kommunstyrelsen önskar påtala att ärendet borde ha följt gängse remisshantering och att 
kommunen inte har getts tillräcklig beredningstid då den inkom i samband med sommarledigheter.  

Alla kommuner hade innan samrådshandlingen skickades ut möjlighet att komma in 
med önskemål gällande beredningstid för remisshanteringen genom deltagande i 
samhällsbyggnadskollegiet. Beredningstiden förlängdes sedan avsevärt för att 
anpassas till den kommun som behövde längts tid. Falköping inkom aldrig med något 
önskemål, om så hade gjorts hade beredningstiden justerats. 

Vidare har byggnadsnämnden inom ramen för sitt ansvarsområde inget att erinra mot förslaget. 
Byggnadsnämnden har dock påtalat att kommunens roll i det fortsatta arbetet med utveckling av 
turistslingor är oklar, i synnerhet när det gäller ansvar och huvudmannaskap för rast- och ställplatser. 
Byggnadsnämnden har också anmärkt att programmet fokuserar på privata fordon och kollektivtrafik 
och att möjligheten för cykling borde utredas.  

Programmet har kompletterats med ett förtydligande gällande ansvar för rast- och 
ställplatser. 

Turistslingor för cykling är en mycket bra idé och det finns en stor efterfrågan efter 
sådana. Men att analysera befintliga cykelslingor samt föreslå nya är ett så stort 
arbete att det kräver en separat plan vilket kan vara ett fortsatt arbete. För att ett 
cykelstråk/väg ska kunna pekas ut måste säkerheten på vägen säkerställas vilket är ett 
mycket tidskrävande arbete. 

 

Grästorp 
Turistavdelningen har inget att erinra mot förslaget. Dock är ett förslag att även möjligheten för 
cykling borde utredas, inte bara personfordon och kollektivtrafik.   
 

Turistslingor för cykling är en mycket bra idé och det finns en stor efterfrågan efter 
sådana. Men att analysera befintliga cykelslingor samt föreslå nya är ett så stort 
arbete att det kräver en separat plan vilket kan vara ett fortsatt arbete. För att ett 



cykelstråk/väg ska kunna pekas ut måste säkerheten på vägen säkerställas vilket är ett 
mycket tidskrävande arbete. 

 
Gullspång (tjänstemannayttrande) 
S.4, höger kolumn, 1.2 Syfte, ’’Turistslingor är främst tänkta att användas för lokalturism, ...’’ 

Det vore mer rättvist mot kommunerna i Skaraborgs ytterkant att avsluta denna mening genom att 
skriva istället: ’... det vill säga besökare från Skaraborg och omkringliggande regioner’. 

Ändrat. 

Argument: För oss i Gullspångs kommun som ligger i Skaraborgs och Västsveriges ytterkant är våra 
angränsade län (Värmland och Örebro län) också viktigt för att locka besökare till vårt område. Detta 
gäller även för andra kommuner som ligger i ytterkanten. 

S.4, höger kolumn, 1.2 Syfte, ’’Turistslingor är främst tänkta att användas för lokalturism, ...’’ 

Varför inriktar Programmet sig främst mot lokalturism? Detta går emot visionen om att bli 
Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion, vilket står på sida 5.  

Begreppet lokalturism har tagits bort. 

S.5, vänster kolumn, Avgränsning, ’’... skulle kunna innehålla , se Förslag på fortsatt arbete på sidan 
23.’’ 

Denna hänvisning stämmer inte eftersom sidan 23 informerar om referenser  

Ändrat. 

s.8, Översiktlig kartbild som visar mängden besöksmål och besöksnäringar i Skaraborg 

-Saknar brun ϒ-symbol ’Skyltat turistmål, Trafikverket’, på ett ställe på kartan. 1) Södra Råda gamla 
kyrkplats är skyltat (verkar ligga med på kartan som grön ϒ-symbol). OBS Det finns inga bruna 
symboler alls på kartan på sida8. Om detta är ett medvetet val behövs det kanske inte att ha med en 
brun ϒ-symbol i teckenförklaringen? 

I de GIS-lager som vi fått från Turistrådet Västsverige ligger på alla bruna punkter även blå punkter 
vilket gör att de bruna inte syns i kartan. De bruna punkterna är nu borttagna för att inte förvilla. 

En symbol för Södra Råda gamla kyrkplats ska finnas med, eller grön-eller brunfärgad. 

En symbol för Södra Råda gamla kyrkplats finns med. 

-Saknar ljusblå ϒ-symbol ’Matställen, Västsvenska Turistrådet’ på ett ställe påkartan:1) I Hova, här 
finns ett matställe kategoriserat som Världen-företag enligt Turistrådets SNV-kategorisering. 

GIS-lagren kommer från Turistrådet Västsverige, kommunen kan vända sig dit för att 
uppdatera GIS-lagret. 

 

-En symbol som kan tas bort:1) Den mörkblåa ϒ-symbolen i Hova kan tas bort. 

Detta är en fornlämning i Folkebergs naturreservat och tas därför inte bort. 



-En symbol som ska flyttas och byta färg:1) Den gröna ϒ-symbolen som ligger högst upp på väg 26 ska 
bytas till mörkblå och flyttas vänster om vägen, på samma höjd (=Gullspångsälvens naturreservat). 

Punkten ligger precis i slutet av naturreservatet, vid fågelskådningsområdet. GIS-
lagren kommer från Turistrådet Västsverige, kommunen kan vända sig dit för att 
uppdatera GIS-lagret. 
 

S.11, Karta över befintliga trafikströmmar i Skaraborg 

Om det går att ändra kartan ska också Gullspång som tätorttas med på den. Denna centralort är en 
bytespunkt för bussar och det är den första tätorten om besökare kommer in i Skaraborg norrifrån. 
Gullspångs kommun har två huvudorter, Hova och Gullspång. Båda orterna är viktiga för byte av 
trafikslag och tillgång till service. 

Gullspångs tätort har lagts till i kartorna. 

S.12, 3.1 Kommunens roll 

I fortsatt arbete med att utveckla turistslingorna är det bra att ha i åtanke hur roll- och 
ansvarsfördelningen mellan kommun och andra aktörer som exempelvis Länsstyrelsen eller 
Kommunalförbundet ska se ut. Detta med tanke på att det står att ”Kommunen ska anta en aktiv roll 
för att utveckla turistslingorna och förstärka deras attraktivitet”. 

Noteras. 

S.13, Översiktlig karta visande föreslagna turistslingor för privatfordon och strategiska entrépunkter 

-En turistslinga till önskas med tanke på att det står i programmet, sidan 12 att de föreslagna 
turistslingorna är tänkta att leda besökaren till intressanta besöksmål och visa på mångfalden i 
landskapet. Det är en väg ’tur och retur’ men sådana finns på några andra ställen på kartan också.  

Den önskade turistslingan löper från Hova till Gårdsjö och Högsåsen-naturreservat. Detta område har 
Tivedskaraktär och ingår i det så kallade Stora Tiveden. Denna slinga är en vacker väg omringad av 
natur med fikaplatser, skogsbadplats och flera markerade vandringsleder samt naturreservat (se 
bifogad karta nr 1). 

Programmet uppdateras inte med någon ytterligare slinga då det är viktigt att 
helheten blir bra med en jämn fördelning av slingor över Skaraborg. De ”tur och retur” 
slingor som finns med är till Läckö och Torsö vilket känns mer naturligt då det är öar. 
Slingorna ska ses som grunden som besökarna sedan kan gör avstickare ifrån beroende 
på intresse. Högsåsen finns med som besöksmål även om slingan inte går förbi.  

-Ett förslag är att dra den gråa sträckan (E20) från Hova mot Stockholm lite längre in i Örebro län med 
tanke på att denna sträcka kan sammankopplas med Tiveden nationalpark i Laxå kommun. Att dra 
vägarnas linjer lite utanför Skaraborgs gränser har gjorts på flera ställen på kartan. 

 Ändrat. 

-Ett ytterligare förslag är att peka ut en del av väg 3063 (som löper parallellt med E20) från Hova till 
Finnerödja (Laxå kommun) som turistslinga på grund av att denna sträckning är en attraktiv väg för 
att koppla samman besöksmål, det vill säga besöksmål i Gullspångs kommun med Tiveden 
Nationalpark och därmed även Karlsborgs kommuns övriga besöksmål (se bifogad karta nr 2). 

Se svar ovan gällande ytterligare slingor. 



 

-Hova är Vägvalspunkt och Entrépunkt.  

Alla entrépunkter är även viktiga vägvalspunkter, det är ett av kriterierna.  

-Gullspång klassas som Vägvalspunkt (och det ska det vara) och Entrépunkten har förlagts mer norrut 
till gränsen mot Värmland. Om anslagstavlor med vägvisning ska placeras lämpar Gullspång sig bättre 
än den utpekade Entrépunkten vid länsgränsen eftersom det i Gullspång redan finns en rastplats 
längs väg 26 intill samhällets centrum. Dessutom finns här InfoPoints och besöksmål samt eventuell 
möjlighet för att koppla an till Strategi Hållbara drivmedel.  

Med andra ord kan det vara värt att fundera över att göra Gullspång som Entrépunkt eftersom det 
gör att Entrépunkten i norra Skaraborg strategiskt blir mer viktigt med tanke på trafikflöden, 
placering och närhet till större besöksmål. Dessutom finns i Gullspång en husbilställplats och en 
busstation (bytespunkt för kollektiv trafik). 

Gullspång har ändrats till entrépunkt.  

S.14, Översiktlig karta över föreslagna turistslingor med kollektivtrafik 

-Tätorten Gullspång ska ritas in i kartan också. Gullspångs kommun har två huvudorter, Hova och 
Gullspång. Båda orten är viktiga för byte av trafikslag och tillgång till service.  

Gullspång har lagts till i kartorna. 

-Busslinjerna mellan Mariestad, Gullspång, Hova och Töreboda (linjerna 501, 502, 512, 520) är viktiga 
att ta upp. De linjerna uppfyller nämnda kriterierna på sidan 14, vänster kolumn. Det går idag att åka 
med befintlig kollektivtrafik mellan de här orterna men periodvis kan de kollektivtrafiklinjerna 
behöva utökning eller förstärkning. Ett argument till är att det i Gullspång finns möjlighet att byta 
från buss 502 till Värmlandstrafik. 

-Ovanstående leder då till att Hova på kartan blir en Bytespunkt (tåg och buss), vilket är fallet i 
verkligheten. Exempel på byte är från buss 501 till Västtågen i Hova. 

Det är besöksmålen som är styrande för dragningen av kollektivtrafikslingan och att 
det går att åka slingan på en rimlig tid. Det finns många platser där kollektivtrafiken 
uppfyller kraven men som inte heller pekats ut. 

-Med tanke på ovanstående och att riktlinjen är att kultur- och naturvärden styr för vilka besöksmål 
som ska utpekas saknas röda besöksmåls-symboler i Gullspångs kommun.  

1) I Gullspång, besöksmål: naturreservat Gullspångsälven med Laxtrappan och Frans G Bengtssons 
minnesbibliotek. 

2) Öster om Gårdsjö, besöksmål: Högsåsen naturreservat med markerade vandringsleder i varierade 
längd. I Gårdsjö finns en tågstation vid Kinnekullebanan och härifrån är det gångavstånd till 
naturreservatet. 

De besöksmål som pekas ut i turistslingorna för kollektivtrafik är de som angivits av 
Turistrådet Västsverige som de mest välbesökta turistmålen i delregionen samt de 
platser där det finns flera besöksmål kategoriserade som världenföretag enligt 
Turistrådet. De två besöksmålen nämnda ovan ingår inte i dessa kategorier och slingan 
för kollektivtrafik har därför inte dragits förbi dessa platser. 



 

S.15, ’’....utveckling längs turistslingorna’’ 

-Det står ingenting om att det finns intresse hos kommunalförbundet att gemensamt för Skaraborg 
ge förslag till Västtrafik om turer avsedda för turism. Alltså att använda sig av de utpekade 
turistslingorna som argument för att utveckla kollektivtrafiken på dessa sträckor. Dessa turer skulle 
även möjliggöra för lokalbefolkning att ta sig till natur-och kulturupplevelser utan att behöva bil. 
Exempelvis en lördagstur mellan Hova och Högsåsen (,potentiell turistslinga?). 

SVAR? 

S.16, Lake Vänern Grand Tour, hänsynstagande 

I detta stycke står det att turistslingorna passerar de Vänerentréer som projektet Lake Vänern Grand 
Tour har identifierat så här långt. Med tanke på det vore det bra att säkerställa att turistslingan på 
väg26 från Gullspång söderut löper genom Otterbäckens samhälle eftersom Väneréntre i Gullspångs 
kommun kommer att vara i Otterbäcken. Det verkar som att turistslingan är inritad genom 
Otterbäcken men det är lite svårt att se på kartan. 

Turistslingan är inritad i Otterbäcken. För att se exakt var slingan går är det bäst att 
öppna GIS-lagret i kommunens egna karta. 

 

S.20,5.1 Möjliga effekter 

För kännedom i detta skede: I Gullspångs kommun kan några av de nämnda möjliga effekterna bli 
aktuella. 1) För kollektivtrafiklinjerna för både buss och Kinnekulletåg skulle det periodvis (dvs under 
turistsäsong) kunna finnas behov av utökning/förstärkning. 2) En ökning av både privata fordon och 
cyklister kan i Södra Råda, nordost om Gullspång möjligen kräva åtgärder för trafiksäkerheten 
framöver. 

S.20, 5.2Hållbarhet, Ekologisk hållbarhet 

Gullspångs kommuns synpunkter har formulerats som underlag för att hitta lämpliga platser för 
laddinfrastruktur och andra hållbara drivmedel så att det blir lätt att knyta an till Strategi Hållbara 
drivmedel som dras fram parallellt enligt sidan 5. Exempelvis vore det, som tidigare nämnt, praktiskt 
att ha en entré i Gullspångs tätort istället för vid gränsen till Värmland på grund av att det finns 
möjlighet att bygga laddstolpar i Gullspångs tätort. 

Noteras, se svar om Gullspång som entrépunkt ovan. 

S 21,’Turistslingorna skulle kunna ha negativ påverkan... 

’’Ytterligare negativa effekter som turistslingorna kan medföra: Nedskräpning, slitage på natur och 
kulturmiljöer, slitage på vägar. 

Programmet har kompletterats med dessa ytterligare negativa effekter. 

s.22,6 Exempel på fortsatt arbete, Sammanställning av digitala data 

Några tankar: 

1) Om en sammanställning av digitala data blir ett fortsatt arbete bör det finnas möjlighet att lägga 
till fler besöksmål, eventuellt temavis. 



2) Helst ska eventuella digitala plattformar tas fram inom befintliga webbsidor 
(www.vastsverige.com), om möjligt. 

S.22, 6 Exempel på fortsatt arbete 

Utveckling av kollektivtrafik 

Vi borde gemensamt i kommunalförbundet ta höjd för att Västtrafik: 

-Inte ska dra ner turtätheten under sommaren, vilket fallet är idag. Neddragningen av turtäthet 
betyder att, turistslingorna som tas fram för att turista (lokalt) inte kan utnyttjas med kollektiv trafik 
under turismens högsäsong.  

-Ska utöka turtätheten året runt, med turistslingorna som grund. Detta gynnar både 
lokalbefolkningen och turister. 

Noteras. 

 

Götene 
Närtrafik bör nämnas i rapporten 

Kollektivtrafikstråken för buss bör gås igenom utifrån turtäthet samt kompletteras med frekvent 
trafikerade stråk mellan Bytespunkter och besöksmål. 

Programmet har kompletterats med en text om närtrafik. Kollektivtrafikstråken utgår 
ifrån underlag från Västtrafik gällande turtäthet.  

 

Lidköping 
Vi har fått in en synpunkt från en aktör och det är varför leden inte går via 
högkullen/Kinnekullegården på Kinnekulle. 

Turistslingan går inte denna väg då det är enskild väg.  

Kultur & Fritid har yttrat sig genom tf kultur- och fri tidschefens och controllerns utlåtande:  

"Ett av Lidköpings kommuns tre mål för 2030 är att Lidköping är en mötesplats som har fördubblat 
antalet besökare. Kultur och fritidsnämnden har inte i uppdrag att främja besöksnäringens 
utveckling, men indirekt gör nämnden det med sin verksamhet. Tillgången till ett brett utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter lockar inte bara lidköpingsbor utan även tillresande. På så sätt bidrar 
Kultur & Fritid till målet.  

Genom att utveckla friluftslivet och planera kulturaktiviteter på strategiska platser kan det gynna 
besöksnäringen. Samtidigt kan det totala utbudet kommuniceras i anslutning till turistslingorna. 
Vänermuseet är ett besöksmål som inte passeras av turistslingan, vilket skulle vara önskvärt, men 
förmodligen inte rimligt.  

Kultur & Fritid är positiva till programmet och ser att genomfört kan det skapa fler tillresande som 
kan ta del av det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som genomförs."  

Noteras. 



Även Samhällsbyggnad har yttrat sig, genom plan- och trafikchefen. De framför att initiativet är bra, 
då det går över de kommunala administrativa gränsernas. Samhällsbyggnad efterfrågar en tydligare 
analys hur och var det är möjligt/rimligt att använda kollektivtrafiken i ett turistperspektiv.  

Någon ytterligare analys görs inte. Turistslingan med kollektivtrafik utgår ifrån 
underlag från Västtrafik gällande turtäthet.  

 

Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle har valt att inte yttra sig genom ett samordnat svar.  

När det kommer till rastplatser och ställplatser pekar Samhällsbyggnad på att kommunernas roll kan 
se olika ut vad gäller i vilken utsträckning kommunen bör ta initiativ till att själv anlägga sådana 
platser jämfört att vara stöttande till näringens initiativ. Vidare anser de att det behöver belysas 
vilket ansvar Trafikverket har för rastplatser och för att utveckla de befintliga anläggningarna.  

Programmet har kompletterats med en tydligare text om Trafikverkets ansvar. 

Kultur & Fritid pekar i huvudsak på nyttan av en mer sammanhållen turistslinga i sitt yttrande. 
Samhällsbyggnad pekar också på nyttan genom att besöksnäringen är ett av flera områden som 
tydligt går över administrativa gränser och gynnas därmed av en ökad samverkan och samordning.  

Samhällsbyggnad pekar på hur förslaget kan förbättras och stärkas. De pekar på att kommunernas 
roller kan se olika ut är det kommer till frågan om i vilken utsträckning de ska anlägga egna 
ställplatser eller om de ska ha en mer stöttande roll. Om kommunen vill göra det bör det ske efter 
nära dialog med näringen och med beaktande av att det kan verka kontraproduktivt. Många aktörer 
inom besöksnäringen är små och driver sin verksamhet med en mix av tjänster. Ställplatser kan i det 
sammanhanget vara en viktig del av det enskilda företagets intäktsmöjligheter.  

Att programmet fastställs av kommunalförbundet innebär i sig inte någon påverkan på den 
kommunala ekonomin då det inte förbinder kommunen till åtgärder. Däremot ligger det i sakens 
natur att det finns en strävan att verka i programmets riktning i den takt och omfattning som 
kommunens ambition och ekonomi medger.  

En av Lidköpings målbilder inför år 2030 är fördubblad besöksnäring. Det är en utmaning att nå målet 
främst till följd av att möjligheten till övernattning (gästnätter) inte räcker till vissa delar av året. 
Målet mäts på ett sätt som inte beaktar övernattning i till exempel husbil vilket gör att ställplatser 
inte påverkar uppmätta värden. Det är dock en självklar och viktig del av den faktiska måluppfyllelsen 
att ge bra förutsättningar även för det slags övernattning.  

Programmet bedöms ha förutsättningar till viss positiv och mer långsiktig påverkan på visionen om 
att vara en välkomnande och hållbar kommun. Bland annat genom att peka alternativa färdsätt och 
att en tydlig vägvisning av besökare är välkomnande och kan medverka till längre och än mer 
uppskattad vistelse i området.  

Sammanfattningsvis och med bakgrund i vad som framkommit i remissen föreslås kommunstyrelsen 
yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelse 2019-11-08 Svar på remiss Program Skaraborgs turistslingor. 

Noteras. 



 
Mariestad 
Mariestads kommun tillstyrker förslag till program för Skaraborgs turistslingor med följande tillägg. 
Mariestads kommun yrkar att programmet kompletteras med redovisning av cykelleder som är av 
vikt för turismen i respektive kommun. Exempel på sådana leder i Mariestads kommun finns längs 
Göta kanal och på Brommö. 

Turistslingor för cykling är en mycket bra idé och det finns en stor efterfrågan efter 
sådana. Men att analysera befintliga cykelslingor samt föreslå nya är ett så stort 
arbete att det kräver en separat plan vilket kan vara ett fortsatt arbete. För att ett 
cykelstråk/väg ska kunna pekas ut måste säkerheten på vägen säkerställas vilket är ett 
mycket tidskrävande arbete. 

 
Skara 
Skara kommun ställer sig över lag positiv till Programmet för - Skaraborgs turistslingor, framtagen av 
Skaraborgs kommunalförbund med stöd av Tengbom arkitekter och lämnar följande förslag till 
justeringar.   
   
För stycke 3. Förslag. 3.1 Kommunens roll, som lyder:  
”Kommunen ska anta en aktiv roll för att utveckla turistslingorna och förstärka turistslingornas 
attraktivitet”, önskas ett mildare åtagande.   
Här behöver innebörden av förpliktelse revideras till att kommunens roll är att vara en aktör som 
bidrar till turistslingornas utveckling och attraktivitet då det är möjligt inom kommunens budget och 
befogenheter. Konsekvensen av föreslagen text blir att kommunen lovar ta på sig större ansvar än 
vad som eventuellt ryms inom tilldelade ramar. Detta kan förändras över den tid som Programmet 
för Skaraborgs turistslingor förväntas gälla.   
 

Texten i 3.1 har reviderats. 
   
Finns målkonflikter?   
Det är lockande med bostadsexploatering på platser med höga natur- och kulturvärden. Det finns 
dock då en risk att exploateringen sker på landskapsbildens bekostnad. Villamattor är exempelvis ett 
oönskat inslag i kulturlandskapet eftersom det missgynnar syftet med denna strategi. Etablering på 
en sådan plats gynnar endast de som bor på platsen men missgynnar besöksnäringen. Vackra vyer är 
en riktlinje för att vara en utpekad turistslinga. Det är därför viktigt att kommunerna strategiskt styr 
exploatering till mindre känsliga platser. Se stycke 3.3. sidan 12.   
   
De mindre vägar som pekats ut som turistslingor är bitvis för små för större turistbussar. Alléer kan ta 
skada när bussarna är högre än trädens grenar. Möjligheterna att vända långa bussar är begränsade i 
det historiska vägnätet. Natur- och kulturvärden kan därför ta skada av ambitionen att stimulera 
besöksnäringen. Långsiktig varsamhet är viktigt för att inte förbruka resursen "vacker väg" i 
ambitionen att utveckla.   
 

Det är få så små vägar som är utpekade och turistslingorna är inte främst utpekade för 
stora bussar men det finns tyvärr alltid en risk.  

   
Önskemål om tillägg  
Vi saknar en rubrik om cykel under rubrik 2.4 Befintliga turistslingor.   



Cykel är ett reellt alternativ till privata fordon och kollektivtrafik. Gemensamma cykelvägar mellan 
kommunerna skulle vara mycket positivt infrastrukturutveckling för turistnäringen.  Lägg gärna till de 
befintliga klassificeringarna av cykelleder. Cykelvägar måste inte ha samma sträckning som 
bilvägarna och kan därför anläggas av annan aktör än väghållaren. Även fasta cykelpumpar och 
väderskydd vid strategiska platser (kollektivtrafikknutpunkt) behövs för att minska det mentala 
motståndet att använda cykel.  
 

Turistslingor för cykling är en mycket bra idé och det finns en stor efterfrågan efter 
sådana. Men att analysera befintliga cykelslingor samt föreslå nya är ett så stort 
arbete att det kräver en separat plan vilket kan vara ett fortsatt arbete. För att ett 
cykelstråk/väg ska kunna pekas ut måste säkerheten på vägen säkerställas vilket är ett 
mycket tidskrävande arbete. 

   
Kollektivtrafik  
Tjänsten Närtrafik är en mycket bra möjlighet för resande. Kommungränserna begränsar dock 
tjänsten och motverkar användandet. Avstånden mellan en hållplats och ett besöksmål kan vara 
korta men ha en kommungräns som barriär. Exempel är resandet från hållplats Varnhem i Skara 
kommun med anslutning till Naturum Hornborgasjön i Falköpings kommun, från hållplats Lidköping 
(efter avstigning från Expressbuss 1) med målpunkt Blomberg i Götene kommun eller från Skara till 
Mariedals slott. Närtrafikens utformning av tidsramar gör det svårt för resenären att påverka 
resans starttid, längd och framme tid. Det leder till att det saknas möjlighet att kombinera 
Närtrafiken med linjelagd kollektivtrafik i etablerade stråk. Särskilt bristfälligt är detta under helger 
då personer i utbildnings- eller arbetsför ålder har tid för rekreationsresor eftersom bussturerna är 
anpassade just till arbetspendling och skolungdom och inte när samma personer är lediga.    
 

En text om närtrafik har lagts till. 
   
Buss längs E20 finns inte med vilket är naturligt utifrån programmets syfte. Vi vill dock påtala att 
behovet av effektiv koppling mellan orterna längs E20 är mycket viktigt och saknas helt idag. En 
tidseffektiv busslinje längs E20 skulle även bidra positivt till att binda samman Skaraborgs två 
arbetsmarknadsregioner.   
 

Skaraborgs kommunalförbund har startat en arena för strategisk utveckling av 
kollektivtrafiken. Där är just kollektivtrafik utmed E20 ett av fokusområdena. 

  
Privata fordon  
Alla förslagna turistslingor i Skara kommun är statliga vägar. Skara kommun är därför inte ansvarig 
för drift av rastplatser längs vägen. Skara kommun för kontinuerlig dialog med aktuella 
organisationer gällande infrastruktur och besöksnäring.   
 

Noteras. 

 
Töreboda 
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera det upprättade förslaget till turistslingor med vägen förbi 
Älgarås, Hallerud och Undenäs. 

Programmet uppdateras inte men någon ytterligare slinga då det är viktigt att 
helheten blir bra med en jämn fördelning av slingor över Skaraborg. En slinga förbi 



Älgarås, Hallerud och Undenäs har tidigare utretts men valdes bort då det fanns för få 
besöksmål utmed eller i närheten av slingan. 

 

Vara (tjänstepersonsyttrande) 
Tidigare har Vara kommun yttrat sig angående den karta som översiktligt redovisar mängden 
besöksmål och besöksnäringar i Skaraborg. Vid tidigare yttrande beskrevs otydligheten i 
redovisningen av punkten Skyltat turistmål, Trafikverket då denna punkt inte är synlig i kartan. 
Kommunen anser att denna punkts symbologin bör förändras för att tydligare redovisas i kartan.  

Utöver detta har Vara kommun ingenting att erinra mot programmet.   

I de GIS-lager som vi fått från Turistrådet Västsverige ligger på alla bruna punkter även 
blå punkter vilket gör att de bruna inte syns i kartan. De bruna punkterna är nu 
borttagna för att inte förvilla. 

 

Övriga 
Cykelintresserad;  Gunnar Snögren, Strömsberg 1, Norra Lundby, 532 93 AXVALL.  
  
Noterade att programmet för närvarande inte innehåller program för att utveckla cykelleder. Jag är 
övertygad om att bra, välmarkerade cykelleder genom kultur och naturområden i vårt område kan 
locka både boende och turister.  
  
Min erfarenhet efter att ha cyklat många cykelleder i Sverige och även genomfört längre turer i 
Europa är att det är ett utvecklingsområde.  
  
Ett steg på vägen kan vara att utveckla några områden. Ett förslag som jag tror mycket på är att 
utveckla cykelleder med Varnhem som ett ”nav”.  
  
Väster; Varnhem – Axvall – Skara.  
  
Öster; Varnhem – Ljungstorp – Våmb – Skövde.  
  
Norr; Varnhem - ”Vallevägarna” - Eggby – Flämslätt – Lerdala – Berg – Öglunda – Varnhem.  
Anknytning Timmersdala – Säter – Rånna – KSS – Skövde och Öglundavägen – avfart Stensgården – 
Skövde.  
  
För boende i området är det angeläget att underlätta arbetspendling i en trafiksäker miljö. Detta 
innebär att följande åtgärder behövs:  
  

• planskild korsning i Varnhem  
• cykelled utmed Broddetorpsvägen  
• upprustning av cykelleden till Skövde  
• anknytning Broddetorp – Falköping  

  
Dessa åtgärder kommer också att gynna turister som via Skara, Falköping och Skövde vill cykla i 
Valleområdet och kring Hornborgasjön.  
 



Turistslingor för cykling är en mycket bra idé och det finns en stor efterfrågan efter 
sådana. Men att analysera befintliga cykelslingor samt föreslå nya är ett så stort 
arbete att det kräver en separat plan vilket kan vara ett fortsatt arbete. För att ett 
cykelstråk/väg ska kunna pekas ut måste säkerheten på vägen säkerställas vilket är ett 
mycket tidskrävande arbete. 
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