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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Kommunerna i Skaraborg har många likheter
men också olikheter. Varje enskild kommun
är en viktig del i helheten och kommunerna är
beroende av varandra. De måste samspela och
förstärka varandra för att bli en konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och
god miljö. Skaraborgs Kommunalförbund utgör
plattformen för det gemensamma delregionala
utvecklingsarbetet och beslutade 2018-05-18 om
att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP),
likalydande för alla 15 kommuner i Skaraborg,
skulle tas fram. Under processens med att ta fram
dokumentet har det visat sig att program är ett
bättre format än en TÖP för just detta dokument.
Arbetsprocessen för att ta fram dokumentet har
genomförts av Skaraborgs kommunalförbund
tillsammans med tjänstepersoner från samtliga
kommuner i förbundet.
Under 2014–2015 etablerade förbundet en
strukturbild för Skaraborg. Strukturbilden pekar
ut vikten av lokal utveckling och för att nå detta
krävs samverkan gällande bland annat fysisk
planering. En gemensam plan för utvecklingen av
Skaraborgs turistslingor kopplat till besöksnäring
och besöksmål ger förutsättningar för lokal utveckling och är ett verktyg för att fokusera insats-

er och arbeta för att stärka varandra. En plan som
tas fram för hela Skaraborg kan får större effekt
och genomslag än om varje kommun behandlar
frågan för sig.

1.2 Syfte
Skaraborg vill utvecklas som besöksanledning för
att få fler besökare att spendera mer tid i området, besöka fler besöksmål och därmed uppleva
mer. Ett sätt att göra detta är genom att peka ut
turistslingor, för både bilvägar och kollektivtrafik,
som tydligt knyter ihop många av de besöksmål
som finns i Skaraborg. Slingorna ska ge besökaren en större upplevelse än att bara transportera
sig ”Det är vägen, som är mödan värd”. På detta
sätt kan samverkan i kluster uppstå mellan olika
aktörer och besöksmålen kan bidra till service och
handel i Skaraborgs mindre orter och på landsbygden. Utvecklad samverkan skapar även nya
affärsmöjligheter.
Turistslingorna ska finnas i människors medvetande när de ska göra en utflykt. Det kan vara
en dagsutflykt, över helgen eller en längre sommarsemester. Turistslingorna är främst tänkta att
användas för lokalturism, till exempel besökare
från Skaraborg och Västsverige. Turistslingorna
ska även användas av resande mellan Göteborg
och Stockholm som vill göra resan till något mer
än en transport.

§38 Beslut gemensam fysisk planering för Skaraborgs kommuner

I genomförandeplanen för VG2020 för Skaraborg är utveckling av besöksnäringen ett prioriterat område, med en hög ambition vad gäller att öka den årliga omsättningen till 5 miljarder kronor, från nuvarande dryga 4 miljarder. En stor andel av besöksmålen i Skaraborg är
belägna utanför de större tätorterna, på Skaraborgs landsbygder. Landsbygderna lider ur
flera perspektiv brist på fysisk planering. Deras rumsliga utveckling har sannolikt påverkats
mer av EU:s gemensamma jordbrukspolitik än av kommunal planering.
En pilotstudie, initierad och finansierad av Skaraborg Kommunalförbund, genomfördes under
2017. Den pekar både på möjliga metoder och visar på konkreta insatser som kan göras för att
styra besöksströmmar i Skaraborgs ojämna geografi. Studien genomfördes i V6-kommunerna,
och de planerar nu för en fortsättning med EU-finansiering.
Tanken med insatsen är att skapa ett tematiskt tillägg som beskriver hur fysisk planering kan
bidra till utveckling av besöksnäringen. Här ryms bland annat, och självklart, att synliggöra
i kartmaterial var besöksmål finns. Utöver detta behöver “turistvägar” som leder besökare till
och från besöksmålen genom landskapen i Skaraborg beskrivas, liksom olika insatser för att
leda besökarna rätt. Hållbara transporter är ett annat tema som behöver belysas: hur gör vi
besöksmålen tillgängliga på ett hållbart vis?
Utdrag från samanträdesprotokoll styrelsen Skaraborgs kommunalförbund 18 maj 2018.
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Turistslingorna med kollektivtrafik ska använda tåget som stomme. Genom att styra och öka
flöden skapas förhoppningsvis möjligheter för
utökad kollektivtrafikförsörjning i vissa delar av
Skaraborg.

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor.
Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination, både i Sverige och internationellt (1).

Program Skaraborgs turistslingor tas fram parallellt med Strategi Hållbara drivmedel då det är
viktigt att turistslingorna och platserna för främst
laddinfrastruktur som pekas ut i Strategi Hållbara
drivmedel samverkar.

Skaraborg

Avgränsning
Turistslingorna som pekas ut är avsedda för biloch kollektivtrafik. Detta då vägarna ej är utredda
för standard för cykling.
Dragningen av turistslingorna är gjord för att
passera så många besöksmål och besöksnäringar
som möjligt, men kan inte täcka in alla. Vägens
sträckning tar inte hänsyn till evenemang då de
inte är stadigvarande och både kan ändra placering och karaktär över tid.
Besöksnäringar som hotell, vandrarhem och
camping ses i den här planen inte som besöksmål
i sig utan som kompletterande verksamheter till
besöksmålen i området.
Planförslaget pekar inte ut var rastplatser och
ställplatser för husbilar ska placeras längs turistslingorna, men föreslår kommunerna att arbeta
vidare med det i fortsatt planering.
Program Skaraborgs turistslingor anger inte hur
det fortsatta arbetet med implementering av
turistslingorna ska genomföras, utan föreslår ett
fortsatt samarbete för vidareutveckling och visar
på olika möjliga alternativ för vad det arbetet
skulle kunna innehålla, se Förslag på fortsatt
arbete på sidan 23.

Skaraborgs delregion har arbetat fram gemensamma dokument för att styra utvecklingen.
Nedan beskrivs de dokument som är relevanta för
detta program.
Genomförandeplan för Skaraborg

Skaraborg är en viktig del av Västra Götaland.
Skaraborgs genomförandeplan ska bidra till att
Västra Götaland utvecklas till en attraktiv och
väl sammanhållen internationellt konkurrenskraftig region. Övergripande mål till år 2020
är att ”Besöksnäringen i Skaraborg omsätter 5
miljarder kronor vilket motsvarar en tillväxt på
drygt 20 procent från 2015 års nivå”(2).
Strukturbild Skaraborg

I Strukturbild Skaraborg beskrivs hur Skaraborgs
kommuner kan arbeta tillsammans för att uppnå
tillväxt i hela Skaraborg. Olika processer har över
tid etablerat länkar mellan orterna i Skaraborg
på ett sätt som gör att det är värt att tala om
Skaraborg som en nätverksstad, och att bygga
insatser för lokal utveckling på detta. Genom att
öka flöden av till exempel människor, varor och
idéer kan utveckling ske. I Strukturbild Skaraborg
beskrivs delregionen som en ojämn geografi, där
olika delar av Skaraborg har olika förutsättningar och olika resurser. Strukturbilden anger sju
genomförandestrategier, varav följande två är
viktiga för det här programmet:
•

Samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen
behöver öka kring samhällsplanering i vid
bemärkelse. Kunskapsflödet behöver stärkas i bägge riktningarna.

•

Kontinuerligt arbete med att identifiera och
driva frågor som är viktiga för Skaraborgs
utveckling på nationell och internationell
nivå. (3)

1.3 Övergripande mål och
strategier
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionens vision är att regionen
ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Västra
Götalandsregionen står bakom olika typer av
satsningar på besöksnäring och besöksmål i
regionen.

Som nyckelprojekt är det betydelsefullt att se hur
mellankommunal välfärdsproduktion samt strategier för besöksnäringen och landsbygdsutveckling kan kombineras i LINK-områden (Landsbygdsutveckling i natur- och kulturnära lägen) och
stärkas med hjälp av ett regionalt turistvägnät.
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Bild från Strukturbild Skaraborg symboliserande Skaraborg som en nätverksstad med 260 000
invånare (3).

Karta över LINK-områden från Strukturbild Skaraborg även innehållande viktiga resecentrum och
vägar (3).
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Utpekade LINK-områden är Hunneberg, Lab190
(väg 190 mellan Angered och Nossebro) Vänerslingan, Fågelvägen, Biosfärsområdet Vänerkulle,
Götakanal inklusive Vänerstranden längs med väg
26 samt Vätterstranden inklusive Hökensås (3).

1.4 Process

Antagande

Efter samrådet justeras programmet utifrån de
synpunkter som kommit in. Kommunfullmäktige i samtliga kommuner antar sedan Program
Skaraborgs turistslingor och därefter kan den
börja tillämpas.

Detta program är gemensamt för de 15 kommunerna i Skaraborg och tas fram av Skaraborgs
kommunalförbund. Var och en av kommunerna
genomför processen separat men kommunerna
följs åt så att de olika stegen sker samtidigt.
Remiss

En remissversion av programmet (då TÖP
Skaraborgs turistvägar) har skickats ut till
samtliga kommuner i Skaraborg. Varje kommun
fick bestämma hur och av vem remissen skulle
behandlas. Remissen var ute emellan 22 mars- 3
maj 2019.
Samråd

Revid. (maj)
Samrådshandling (maj)

Remissversion (mars)

DOKUMENT

Remiss 22/3-3/5

Samrådstid 30/9-2/12
EXTERNT; allämhet,
myndigheter, övriga
berörda och politik

2020
Revid. (dec)

Beslut om antagande

2019

Antagandehandling (jan)

POLITISKA BESLUT

Beslut om samråd

Beslut om kommunens
samrådsyttrande

Efter remissen har förslaget justerats och sänds
nu ut på samråd till allmänhet, myndigheter,
företag och organisationer för att ge möjlighet
till insyn och att lämna synpunkter på förslaget.
Planen är på samråd 30 september till 2 december 2019.

Visuell process och tidplan för Program Skaraborgs turistslingor.
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2

Förutsättningar

2.1 Besökare i Skaraborg
Idag är det främst närturism, alltså personer från
regionen eller omkringliggande regioner som
besöker Skaraborg. År 2018 stod svenskar för 82
procent av gästnätterna i Skaraborg. De utländska
turister som övernattade i Skaraborg kom främst
från Tyskland, Norge, Nederländerna och Danmark (4).

2.2 Besöksmål
Det finns en mängd olika besöksmål i Skaraborg.
Några av besöksmålen är historiska och därmed
beständiga medan andra besöksmål såsom caféer,
affärer och gårdar kan variera över tid. De populäraste besöksmålen är Läckö slott, Karlsborgs

fästning, Forsviksbruk och Hornborgasjön (5).
I Skaraborg finns även cirka 60 besöksföretag
som uppnår Turistrådet Västsveriges kategorisering Världen, vilket innebär att besöksföretaget
uppfyller en rad kriterier gällande service, tillgänglighet och hållbarhet (6).
Turistrådet Västsverige har sammanställt data för
besöksmål och besöksnäringar i Skaraborg. Denna data visar besöksmål, aktiviteter samt naturoch kulturobjekt som finns i området. Materialet
baseras på underlag från Turistrådet Västsverige,
Länsstyrelsen, Trafikverket och kommunerna.

2.3 Landskap
I Skaraborg finns en mängd olika landskapstyper
samt natur- och kulturmiljöer som är karaktäristiska för området. Exempel på detta är skog,
lövskog, slätt, jordbruk, ängs- och hagmarker,
Vänern och Vättern, åarna, stenålder, järnåldern,

Översiktlig kartbild som visar mängden besöksmål och besöksnäringar i Skaraborg (7).
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medeltiden, kyrkor, vindkraftverk, lagaskifte,
städer, byar, järnväg, stationssamhällen och
platåberg.
Mosaiklandskapet i södra Skaraborg är en
blandning av landskapstyper och ger ett omväxlande landskap. I området runt Hornborgasjön
är landskapet vattenrikt så kallat kamélandskap,
som är intressant både visuellt och botaniskt.

Slättlandskapet karaktäriseras av vidsträckt
öppenhet som på avstånd ramas in av platåbergen Kinnekulle, Billingen, Halle- och Hunneberg.
I norra delarna av Skaraborg är det storskaligt
böljande landskap. Höjdskillnaderna i detta
landskap är stora och det domineras av skog
och mossar. Platåbergen är karaktäristiska för
Skaraborg och utgör tydliga siluetter.

Karta över regional landskapskaraktär (8).

Landskapstyp

Karaktärsområden

Landskapstyp

Karaktärsområden

2 Sjölandskap

Vätternsänkan
Vänerstranden

10 Åslandskap

Hökensås

7 Mosaiklandskap Kedumsbergen-Herrljunga-Slättsjöarna
8 Slättlandskap
Grästorpsslätten
Skara-Varaslätten
Vadsbo-Kåkindslätten
9 Backlandskap

Falbygden

11 Storskaligt böl- Södra Tiveden
jande landskap
12 Platåberg
Halle- och Hunneberg
Kinnekulle
Billingen
Mösseberg
Gerumsberget
Ålleberg
9

2.4 Befintliga turistslingor
Privata fordon
I Sverige finns ett antal utpekade turistslingor
men kopplingar mellan dessa saknas. I Skaraborg
finns idag två turistslingor som är utpekade av
Trafikverket, så kallat brunskyltade. Det är Vänerslingan längst Vänerns sydvästra strand och Kulturväg Skaraborg som sträcker sig från Karleby,
via Hornborgasjön och Varnhem och till Tidan.
Inom Skaraborg finns även ett stort antal
pågående samarbeten där några delvis fyller
funktionen av turistväg, se 3.4.4 Befintliga stråk
och samarbeten.
Kollektivtrafik
Den enda befintliga turistslingan som inte
förutsätter bil i Skaraborg är Götakanal som trafikeras med båt under sommarhalvåret. Det finns
däremot några starka kollektivtrafikstråk som går
att använda som turistslingor. Dessa är bland annat Västra stambanan, Expressbuss 1 (Grästorp,
Hitta runt Hornborgsjön!
Lidköping, Skara, Skövde),
buss 500 (Skövde,
Mariestad) och Kinnekullebanan som utsetts till
Sveriges vackraste tågsträckning (9).

Karta över Vänerslingan från Vänerslingans
hemsida.
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25 In Balance presentbutik (gårdsbutik)

Tel 0736-85 51 92, Instagram: @inbalanceskovde

26 Islanna Trädhushotell & Café

BO/STAY

ÄTA & FIKA/EAT OR HAVE A SWEDISH ”FIKA”

27 Jula Camping
Tel 0511-31 00 00, www.julacamping.se

GÖRA/DO

28 Karleby Konst och Hantverk (gårdsbutik)
Tel 0515-370 60, 070-310 49 79, www.karlebykonst.se

33

STÄLLPLATS

FALKÖPING

34

43

23 47

30 Knäck och Bräck (gårdsbutik, endast öppet påsk)
Tel 070-698 06 40, www.knackobrack.se

KULTURVÄG SKARABORG

Hotell S:t Olof
Tel 0515-107 28, www.hotellstolof.com
Hotell Falköping
Tel 0515-68 61 00, www.hotellfalkoping.se

31 Kronogården – Bo på lantgård
32 Kulhult

STÄLLPLATS

1 Bjurums gamla skola
Tel 0515-72 70 71, 070-663 34 71

33 LyckeLamm (gårdsbutik)

2 Borgunda B & B
Tel 073-990 93 18
www.ubbatorp.blogspot.se

34 Långesäter
Tel 0511-802 28, 0511-802 28,
070-552 2662, www.vallevagen.se/ langesater

3 Bosgårdens Cottages
Tel 0500-45 02 68, 070-882 19 08

35 Löfwings Ateljé & Krog

4 Brunsbo Gästgifveri

36 Melldala Trädgård

Tel 0511-177 10, www.brunsbo.se

Tel 0511-801 30, www.melldala.se

5 Butiken på Skålltorp (gårdsbutik)

37 Mellomgårdens Café & Gårdsbutik

6 Café Doppingen
Tel 0515-151 00

38 Mössebergs Camping & Stugby

Tel 070-082 56 95, www.butikenpaskalltorp.se

Kurorten Mösseberg
Tel 0515-432 00, www.kurortenmosseberg.se

5

Tel 0511-802 91, www.billingensgk.se

KULTURV ÄG

Mössebergs friluftsområde
www.falkoping.se/mosseberg

46

Tel 076-272 06 82, 0708-15 57 66, www.lyckelamm.se

4

Rasta Falköping
Tel 0515-173 30, www.rasta.se/falkoping

50

15

Vandrarhem Falköping Mösseberg
Tel 0515-88 55 88, www.mossebergscamping.se

27

29
51

Tel 0500-49 14 03, www.lofwings.se

STÄL L PLATS

Vilhelmsro Gårdscafé, Bed & Breakfast
Tel 070-211 23 32, www.vilhelmsrogard.se

52

SKARA

42
37

Jula Hotell
Tel 0511-31 00 00, www.julahotell.se
Jula Konsthall
Tel 0511-31 00 00, www.julahotell.se

22

Tel 070-876 04 68
Facebook: Mellomgårdens Café & Gårdsbutik

Järnvägshotellet
Tel 070-961 46 14, www.jvghotellet.se

Tel 0515-88 55 88, www.mossebergscamping.se
STÄL L PLATS

7 Café Körsbäret

Tel 0722-51 97 71, www.bergsbygdegard.se

8 Cecilias trädgårdscafé

Tel 0700-35 65 24, www.tolstorp.se

9 Cesarstugan

Tel 0515-72 04 31, www.cesarstugan.se
STÄLLPLATS

39 Naturum Hornborgasjön

Tel 076-126 86 76, 0500-49 20 26, www.nastegarden.se

13 Fredriksons pensionat

Tel 073-182 79 96, www.sjobackapensionat.se

14 Fyrvaktaren Hotell och restaurang

Tel 0709-45 76 73, www.restaurangfyrvaktaren.se

3
35

1

45 Sjöbacken gård (gårdsbutik)

Tel 010-708 70 00, www.sommarland.se

17 Gudhems gästhem

49 Torpa Gård
Tel 070-676 27 42, www.torpaangar.se

18 Hallebergs B & B

50 Valle Camping, Stugby & Vandrarhem

19 Haus Hornborga

51 Varnhems klosterkafé

20 Hem till mig (gårdsbutik)
Tel 0515-361 66, www.hemtillmig.se

52 Varnhems klosterkyrka & Kata gård

21 Herrtorps Qvarn

53 Wrågården
Tel 0515-310 14, www.wragarden.com

22 Hornborgasjöns stugby

54 Ållebergs Café & Restaurang
Tel 0515-371 57

23 House of Murat (gårdsbutik)

55 Åsle Tå
Tel 0515-360 48, www.asleta.se

STÄLLPLATS

48

Karstorp Hotell & Konferens
Tel 0500-47 28 00, www.karstorp.se

47

Knistad Hotell & Konferens
Tel 0500–49 90 00, www.knistad.se

30
9

Kulturfabriken med Skövde stadsmuseum
Tel 0500-49 83 21
www.skovde.se/Kultur/Stadsmuseum
Pensionat Klåvasten
Tel 073-334 01 23, www.klavasten.se

Tel 0511-621 09, 070-210 09 29, www.vallecamping.se

STÄLLPLATS

Tel 0511-604 44, www.varnhem.se

53

Tel 0511-265 34, www.varnhem.se

20

38
55

STÄLLPLATS

ÅSLE
28

STÄLLPLATS

41

49
54

Karta över Kulturväg Skaraborg från Kulturväg
Skaraborgs hemsida.
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Clarion Collection Hotel Majoren
Tel 0500-41 06 10, www.choice.se

Hotell Skövde
Tel 0500-41 06 45, www.hotellskovde.com

16 17

Tel 070-940 22 53, www.sveatradition.se

24 Höryda gård
Tel 070-559 32 55, www.horydagard.se

Billingens Stugby & Camping
Tel 0500-47 16 33, www.billingensstugby.se

STÄLLPLATS

16 Gudhems klosterruin
Tel 0515-72 00 11, www.gudhem.se

Tel 070-433 47 77, www.mercedesmurat.com

Billingens Fritidsområde
Tel 0500-44 66 88, www.billingen.nu

First Hotel Billingehus
Tel 0500 - 44 57 00, www.billingehus.se

46 Skara Sommarland

48 Svea Tradition Byggnadsvårdsbutik

Tel 0511-600 40, www.hornborgasjon.se

14
10

26

Tel 070-652 09 27, www.sjobackengard.se

Tel 0515-72 00 28, 073-060 15 17, www.storahaketorp.se

Tel 0511-37 21 73, www.herrtorpsqvarn.se

2

40

Tel 0511-815 80. Facebook: Gulf Timmersdala

Tel 0511-41 42 82, www.garnisonsmuseet.se

Tel 0500-49 11 70, 073-675 30 70, www.haushornborga.se

Balthazar Science Center
Tel 0500-49 87 30, www.balthazar.nu

44 Retro Café

47 Stora Haketorp B & B

Tel 070-965 73 32, www.hallebergs.se

Arena Skövde – äventyrsbad
Tel 0500-49 87 50, www.arenaskovde.se

19

Tel 070-210 09 75, www.skara.se/turism

15 Garnisonsmuseet

Tel bokning 072-578 23 00

SKÖVDE

Tel 076-125 99 99, www.nateredskvarn.se

43 Prästakvarna gårdsbutik
Tel 070-480 28 02, www.prastakvarna.se

12 Flämslätt
Tel 0511-304 40, www.flamslatt.se

Västergötlands museum
Tel 0511-260 00, www.vastergotlandsmuseum.se

24

41 Nätereds kvarn

11 Dämmans gård

Tel 0702-10 26 30, www.dammansgard.com

Veterinärmuseet
Tel 0511-672 47, www.veterinarmuseet.se

6
39

18

40 Nästegården B & B

42 Opelmuseum

Tel 0500-45 71 65, www.dalenmuseet.se
Tel 0500-45 70 10, www.dalenium.com

Skara Stadshotell
Tel 0511-240 50, www.rosers.se

21

Tel 010-224 50 10, www.hornborga.com

10 Dalénmuseet & Dalénium Science Center

Falbygdens Osteria
Tel 0515-71 72 30, www.falbygdensosteria.se

Hotell Ranten
Tel 0515-130 30, www.hotellranten.se
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Tel 070-592 71 58, www.kronogardensbopalantgard.se

STÄ L L P LATS

Falbygdens museum
Tel 0515-88 50 50, www.falkoping.se/museet

Falköpings vandrarhem/Hostel
Tel 0728-71 68 46

45

Tel 070-831 92 34, www.kgvandrarhem.se

STÄLLPLATS/MOTORHOME PARKING

STÄDER RUNT HORNBORGASJÖN

7 8 31
25

12

29 Klostergårdens vandrarhem

TRANDANSEN

36

11

32

Tel 0515-72 03 84, 073-062 33 19, www.islanna.com

Quality Hotel Prisma
Tel 0500-48 80 00, www.choice.se
Räddningsskolans lägenhetshotell
Tel 0500–46 40 01
www.raddningsskolanskovde.se
Scandic Billingen
Tel 0500-74 50 00, www.scandichotels.se/billingen
Skövde Kulturhus
Tel 0500-49 80 99, www.skovde.se/kulturhus
Skövde Vandrarhem
Tel 0500-48 17 18, www.skovdevandrarhem.se
Västerhöjdsgården B&B
Tel 072-363 20 06,
www.booking.com/vasterhojdsgarden

2.5 Befintlig trafiksituation
Genom Skaraborg passerar flera större trafikstråk. Den största och viktigaste av dessa är E20,
som kopplar ihop storstadsregionerna Stockholm
och Göteborg. Andra viktiga stråk är RV 44, RV
47, RV49 och RV 26 som kopplar an mot Uddevalla, Jönköping och norrut mot Askersund och
Karlstad.

Karta över befintliga trafikströmmar i Skaraborg (10).
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3

Förslag

Planförslaget är indelat i turistslingor för privata
fordon och turistslingor med kollektivtrafik.
Majoriteten av de vägar som föreslås för privata
fordon är statliga eller kommunala vägar, i enstaka fall har enskilda vägar pekats ut. Programmet
anger inga krav på skötsel av vägarna utan detta
ansvarar väghållaren för.

3.1 Kommunens roll
Kommunen ska anta en aktiv roll för att utveckla
turistslingorna och förstärka deras attraktivitet.
Detta kan ske genom till exempel arbete med
landskapsvård, synliggörande av natur- och kulturvärden samt möjliggöra för etablering av rastoch ställplatser. Kommunen ska vara stöttande då
besöksnäringen vill utveckla sådan verksamhet
som stärker platser och besöksmål samtidigt som
de bidrar till turistslingornas kvalitet.

3.2 Utvecklingsstrategi
De föreslagna turistslingorna är tänkta att leda
besökaren till intressanta besöksmål och visa på
mångfalden i landskapet, naturen i Skaraborg och
de besöksnäringar som finns. Turistslingorna för
privata fordon är inte de snabbaste vägarna mellan olika besöksmål, utan de vackra och mest intressanta vägarna som passerar precis intill eller
i närheten av många besöksmål. Vägarna skapar
ett nätverk som knyter ihop många besöksmål, på
så sätt kan turistslingorna i sig bli en attraktion
som kan locka fler besökare och leda besökare
mellan olika målpunkter.

3.3 Riktlinjer för val av
vägsträckning
Privata fordon
De befintliga turistvägarna i Skaraborg har
använts som utgångspunkt för turistslingorna.
Det finns även turiststråk utanför Skaraborg
som turistslingorna förhåller sig till, så att det i
framtiden finns möjlighet att koppla an till dessa.
Utpekade turistslingor för privata fordon inom
Skaraborg uppfyller flera av följande kriterier.
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•

Vägen passerar eller går i närheten av ett
eller flera besöksmål.

•

Vägen går igenom ett för Skaraborg karaktäristiskt landskap.

•

Utblicken från vägen ger vackra vyer.

•

Vägen är inte den största och mest trafikerade i området.

•

Vägen erbjuder en varierad upplevelse för
den som färdas längs den.

Turistslingorna går att köra/uppleva i sin helhet
eller som delsträckor. Utmed turistslingorna finns
det möjlighet att äta, rasta och tanka eller ladda
bilen.
Entrépunkter

Där turistslingorna korsar varandra eller någon
större väg såsom E20, Rv47 och Rv44 uppstår
möjligheter till entrépunkter. Där kan trafikanter från de större vägsträckorna fångas upp och
ledas in på turistslingorna. Dessa entrépunkter
är viktiga som både in och ut passage från turistslingorna. Beroende på trafikflöden, placering och
närhet till större besöksmål blir vissa entrépunkter mer strategiskt viktiga än andra. Några av entrépunkterna utgör viktiga kopplingar till och från
Skaraborg medan andra är viktiga kopplingar
inom Skaraborg. Turistslingorna går igenom alla
Skaraborgs huvudorter vilket innebär att huvudorterna är viktiga för byte av trafikslag, tillgång
till service med mera.
Entrépunkterna kan ses som strategiska platser
för utveckling av besöksmål och service samt
för placering av vägvisning och information om
turistslingorna.
Vägvalpunkter

Där turistslingorna delar sig eller korsar varandra
uppstår vägvalspunkter. Detta är alltså platser där
besökarna måste fatta ett aktivt beslut om vilket
håll det ska åka.
Vägvalspunkterna kan ses som strategiska platser
för rastplatser och samt placering av vägvisning.

TRÈPUNKTER

gor

r

oppling till och

oppling inom

TECKENFÖRKLARING
TURISTSLINGOR OCH ENTRÈPUNKTER
Skaraborgs turistslingor
Vägnät - större vägar
Entrépunkt - viktig koppling till och
från Skaraborg
Entrépunkt - viktig koppling inom
Skaraborg
Vägvalspunkt
Kommungräns
Tätort

Översiktlig karta visande föreslagna turistslingor för privatfordon och strategiska entrépunkter, se
kartbilagan för mer detaljerade kartor.

13

Kollektivtrafik

Besöksmål

Turistslingorna med kollektivtrafik kan inte
inkludera samma mängd besöksmål som turistslingorna för privata fordon, eftersom dessa turistslingor är anpassade efter befintliga linjedragningar, hållplatser och tidtabeller. Som stomme
används Västra stambanan och Kinnekullebanan.
Planförslaget pekar ut turistslingor som går att
åka idag med befintlig kollektivtrafik och kompletterande turistslingor som kräver utökad
linjedragning för kollektivtrafiken. Utpekade
turistslingor för kollektivtrafik uppfyller följande
kriterier

De besöksmål som utgör stomme i strukturen för
Skaraborgs turistslingor för kollektivtrafik är de
mest populära i Skaraborg och natur- eller kulturvärden som inte förändras nämnvärt över tid.

•

Linjen angör hållplats i anslutning till ett
eller flera besöksmål.

•

Linjen har flera dagliga avgångar.

•

Linjen bidrar till att koppla ihop flera
besöksmål.

Bytespunkt och besöksmål

Bytespunkt och besöksmål är platser där det finns
möjlighet att byta färdmedel eller linje och där
det också finns besöksmål. Dessa bytespunkter
är viktiga som både in och ut passage från turistslingorna, motsvarande de privata fordonens
entrépunkter, och ger möjlighet att välja mellan
olika turistslingor. Bytespunkterna är viktiga
mobilitetspunkter där byte mellan olika typer av
trafikslag kan ske. Det är också punkter där visst
utbud av service finns och fortsatt utveckling av
kollektivtrafiken, besöksmål, boendemöjligheter,
service och uthyrning av olika typer av fordon är
lämplig.

TECKENFÖRKLARING
TURISTSLINGOR KOLLEKTIVTRAFIK
Tåg
Buss
Båt
Önskvärd utökad linjedragning
Besöksmål
Bytespunkt och besöksmål
Bytespunkt utanför Skaraborg
Kommungräns
Tätort

Översiktlig karta över föreslagna turistslingor med kollektivtrafik, se kartbilagan för mer detaljerad karta.TECKENFÖRKLARING

TURISTSLINGOR KOLLEK
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Tåg
Buss
Båt

3.4 Riktlinjer för utveckling
längst turistslingorna
Besöksmål
Turistslingornas dragning bygger främst på
besöksmål kopplade till natur- och kulturmiljö
då dessa besöksmål är beständiga över tid. Det
är viktigt att natur- och kulturmiljöerna inventeras för att säkerställa kvaliteten och att det finns
information om varför det är en värdefull natur- eller kulturmiljö. Det går inte att dra turistslingorna förbi alla besöksmål i Skaraborg, men
det är viktigt att alla besöksmål finns med i det
guidematerial som eventuellt tas fram med tydlig
vägvisning för hur man kan göra avstickare från
turistslingan till besöksmålet.
Utmed turistslingorna finns goda möjligheter för
klusterbildning av besöksföretag.
Rastplatser
Turistslingorna kan kompletteras med rastplatser
av olika karaktär som förstärker besökarens positiva upplevelse av turistslingan och ger möjlighet
till en stunds vila. Standard och utrustning kan
variera mellan olika rastplatser, men de ska kunna användas av alla oavsett funktionsvariationer.
Rastplatserna utmed turistslingorna kan med
fördel ha likadan skyltning eller på annat sätt
markera att de hör ihop. Vem som har huvudmannaskap för rastplatserna kan variera.

Landskapsvård
För att besökaren ska få ut det mesta av turistslingorna kan landskapsvård behövas.
Landskapsvård handlar om att sköta och förvalta miljöer och landskap med höga kulturmiljövärden, naturvärden eller sociala värden
på ett sätt som värnar och utvecklar dessa. Det
kan till exempel handla om avverkning av träd
och röja bort buskar, att röja sly kring forn- eller
kulturlämningar, att stängsla och bedriva betesdrift, att slå gräs i ängsmark, att hamla träd, att
sköta om parker- och trädgårdar eller att bruka
småskaliga åkrar i ett äldre odlingslandskap (12).
Natur- och kulturmiljö
Utveckling av turistslingorna såsom förbättrad
vägstandard, rastplatser och ställplatser ska ta
hänsyn till natur- och kulturmiljön. Det är till
stora delar natur- och kulturmiljön som utgör
besöksanledning och de utgör därmed en grundförutsättning för turistslingorna.

Ställplatser
Turistslingorna kan kompletteras med ställplatser
som kan stärka turistslingornas attraktivitet och
kvalitet. Husbilsmarknaden växer i Europa och
de som reser med husbil väljer ofta att övernatta
på andra ställen än en camping, på så kallade
ställplatser. En ställplats definieras som;
”Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt
markområde för uppställning/övernattning
under kortare tid. På ställplatsen eller i dess
närhet inom rimligt avstånd finns tillgång till
tömning av avlopp och påfyllning av vatten.
Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje
boende enhet skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en
övernattning tillgodoses (11)”
Vem som har huvudmannaskap för ställplatserna
kan variera.
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4
Befintliga stråk och
samarbeten
Inom Skaraborg finns idag ett stort antal
pågående samarbeten av olika karaktär. Många
av dessa påverkar utvecklingen av turistslingorna
och dess stråk. Här följer en sammanställning
av pågående samarbeten och hur programmet
förhåller sig till dessa.
Göta kanal
Destination Göta kanal är ett 19 mil långt upplevelseområde med historia, kultur, friluftsliv, äventyr och upplevelser på vatten och land. Det är en
av Sveriges mest välkända destinationer. Samverkan Göta kanal startades 1999 av parterna längs
kanalen. Ett arbete med att ta fram en fördjupad
översiktsplan (FÖP) längs Götakanal, väster om
Vättern, är påbörjat av kommunerna Mariestad,
Töreboda och Karlsborg.
Hänsynstagande
Turistslingans dragning utmed Göta Kanal är
samma som pekas ut i programmet.
Lake Vänern Grand Tour
Lake Vänern Grand Tour är ett projekt som syftar
till att skapa ett system som ökar tillgängligheten till Vänern och underlättar för besökare och
lokalbefolkning att på ett hållbart och enkelt sätt
uppleva Vänern. En målsättning är att skapa en
sammanhållen cykelled runt hela Vänern. Ett system av noder, så kallade Vänerentréer ska utvecklas och leder av olika slag, både till sjöss och på
land, ska kopplas ihop. Det handlar bland annat
om leder för cykel, vandring, kajak och båtturer.
Hänsynstagande
Turistslingorna passerar de Vänerentréer som
projektet identifierat så här långt. De identifierade Vänerentréerna är Spikens hamnområde,
Lidköping centrum, Hällekis hamnområde, Mariestads hamnområde, Sjötorps hamnområde och
Otterbäckens hamnområde.
Vänerslingan
Vänerslingan är både en land- och en sjöväg längs
Vänerns sydvästra strand, väster om Lidköping.
Landvägen är brunskyltad turistväg redan idag.
Utmed denna sträckning finns vacker natur och
en rad sevärdheter.
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Hänsynstagande
Turistvägen följer helt och hållet Vänerslingan.
Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle

Kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad
är av UNESCO utsedda till ett biosfärområde och
är därmed ett modellområde för hållbar utveckling. Syftet är att hitta lokala lösningar på globala
utmaningar. I Sverige finns fem biosfärområdet
och i hela världen runt 680 stycken. Inom ramen
för biosfärsområdet tas olika projekt fram, bland
annat gällande besöksnäringen på Kinnekulle.
Hänsynstagande
Turistslingorna går på befintlig väg och förändrar
på så sätt inga förutsättningar i biosfärområdet.
Parallellt med denna plan för turistslingor tas en
plan för hållbara bränslen fram som möjliggör
att hela turistslingorna kan köras med elfordon
eller andra hållbara drivmedel. Turistslingorna
för kollektivtrafik går även den genom Biosfär
Vänerskärgården Kinnekulle och är ett hållbart
resealternativ.
Pilgrimsled Falköping-Varnhem
Västarvet och Turistrådet Västsverige har prioriterat sträckan Falköping-Varnhem som en
utav de pilgrimsleder som är särskilt intressanta
ur ett turistiskt perspektiv. Leden är naturskön
och varierande. Det finns angöringspunkter med
kollektivtrafik och en utvecklad infrastruktur för
turism längs sträckan.
Hänsynstagande
Turistslingorna ansluter till pilgrimsleden vid
Ekornavallen, Södra Sniken och Holmagården
samt i Falköping och Varnhem.
Platåbergens Geopark
Projektet Platåbergens Geopark jobbar för
att etablera en Unesco Global Geopark i
platåbergslandskapet i Västergötland. Ansökan
om att bli Geopark skickas in under 2019.
Hänsynstagande
Turistslingorna dras på befintliga vägar och
förändrar på så sätt inget i landskapet som skulle
kunna påverka möjligheten att bli Geopark.
Geoparken kan däremot genom sina platåberg
och utpekade besöksplatser bli ytterligare ett
besöksmål utmed turistslingorna.

Visit Hornborgasjön

Retrovägen

Visit Hornborgasjön är ett samarbete mellan
Falköping, Skara och Skövde kommuner med
syfte att få fler hållbara besök, produkter och
tjänster runt Hornborgasjön året om. De arbetar
också med genomförande av evenemanget Trandansen.

Retrovägen och Retro Nossebro intresserar sig
särskilt för 50-, 60- och 70-talen. Retrovägen
binder ihop besöksmål från dessa tider såsom
caféer, bensinmackar, butiker, restauranger och
museer. Retrovägen har en sydlig sträckning som
följer väg 190 från Nossebro till Göteborg och
en nordlig sträckning från Nossebro upp genom
Skaraborg till Lyrestad. Nossebro i Essunga kommun utgör centrum för retrosevärdheterna.

Hänsynstagande
Turistslingorna går utmed Hornborgasjön och
ansluter till de platser och besöksmål som Visit
Hornborgasjön lyfter fram.
Ätradalsleden
Ätradalsleden är en samverkan mellan kommunerna längs Ätradalen; Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg.
Målsättningen är att under 2019 lämna in en
ansökan till Trafikverket om att Ätradalsleden blir
godkänd som Sveriges tredje nationella cykelled,
vilken knyter an till Kattegattleden. Längs
Ätradalen verkar båda Ekomuseerna; Kulturväg
Ekomuseum Västergötland och Ekomuseum
Nedre Ätradalen. Nästa steg i samarbetet mellan
de fem kommunerna skulle kunna vara en gemensam brunvitskyltad turistväg enligt Trafikverkets riktlinjer.
Hänsynstagande
Turistslingorna ansluter till Ätradalsleden i
Falköping och Åsarp.
Kulturväg Skaraborg
Kulturväg Skaraborg är en sju mil lång brunskyltad turistväg som sträcker sig från Karleby till
Tidan. Den går förbi fornlämningar och klosterruiner, Hornborgasjön och Vallebygden, förbi dalar
och bergsbranter innan den slutar i Tidan.
Hänsynstagande
Turistslingorna följer helt och hållet Kulturväg
Skaraborg.
LAB 190
LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för
att skapa ett modellområde för hållbar utveckling i landskapet längs väg 190, från Hjällbo till
Nossebro. Den är ett sätt att knyta ihop stad och
land.
Hänsynstagande
Turistslingorna ansluter till LAB190 i noden
Nossebro.

Hänsynstagande
Turistslingorna går endas delvis i på samma
vägar som retrovägens nordliga sträckning. Detta
på grund av att retrovägen går snabbaste vägen
mellan besöksmålen, främst E20 medan turistslingorna endast går på mindre vägar. Däremot är
turistslingornas dragning sådan att största delen
av retrovägens besöksmål ligger i nära anslutning
till turistslingorna.
Rösjö mosse
Skara, Vara och Falköpings kommuner har påbörjat samverkan med Länsstyrelsen och Sveaskog,
kring möjligheten att anlägga vandringsleder runt
Rösjön. Rösjö mosse är ett naturreservat som
Länsstyrelsen förvaltare. Naturreservatet bildades
2010 och består av platåmossar med topogena
kärr, sumpskog och mader.
Hänsynstagande
Turistslingorna går inte i nära anslutning till Rösjö mosse då det är svårt att få till en bra vägdragning förbi området eftersom andra besöksmål
prioriterats högre.
SMaRT
SMaRT är ett interregionalt förprojekt där
Grästorp, Essunga, Vara, Lidköping, Götene och
Skara, de så kallade V6-kommunerna, är med
samt Varberg och Norddjurs i Danmark. Förprojektet finansieras av EU-medel och har som mål
att utvärdera lösningar för klimatsmart turism.
Förprojektet är en fortsättning på förstudien ”Att
styra turistströmmar i ojämn geografi” som V6
genomförde 2017. Förprojektet ska mynna ut i en
ansökan om ett projekt till EU under 2019.
Hänsynstagande
Turistslingornas entréer och kollektivtrafikpunkter kan användas som en utgångspunkt i detta
projekt.
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Kulturella och kreativa näringar (KKN)
längs Kinnekullebanan
Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för tillväxt av KKN och skapa processer som
utvecklar kulturbaserade verksamheter längs med
Kinnekullebanan. Genom att stödja utövare som
arbetar på en professionell nivå inom KKN till att
utveckla sin verksamhet, bli synliggjorda, skapa
nätverk och bredda sina samarbeten, stärks även
regionens attraktivitet som helhet.
Hänsynstagande
Kinnekullebanan är en del av kollektivtrafikens

TECKENFÖRKLARING
BEFINTLIGA SAMARBETEN
Göta kanal
Lake Vänern Grand Tour, Vänerentréerna
Vänerslingan
Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle
Pilgrimsled Falköping - Varnhem
Platåbergens Geopark
Visit Hornborgarsjön
Ätradalsleden
Kulturväg Skaraborg
LAB 190
Retrovägen
Rösjö mosse
SMaRT
Kulturella och kreativa näringar (KKN)
längs Kinnekullebanan
Tiveden och Besöksvänliga Tiveden
Hunneberg

turistslinga och stödjer på så sätt projektet genom
att öka flödet av besökare. Även Turistvägen för
privata fordon går i vissa delar utmed Kinnekullebana och stärker därmed detta arbete.
Tiveden och Besöksvänliga Tiveden
Besöksvänliga Tiveden är ett projekt för att utveckla Tiveden som besöksdestination, förbättra
upplevelsen för besökare samt att på olika sätt
göra området mer lättillgängligt. Resultatet ska
bli att skapa en helhet för besökaren till Tiveden.
Hänsynstagande
Turistslingorna går förbi Stenkällegården där det
finns turistinformation om Tiveden. En turistslinga föreslås även dras till Tivedens InfoPoint men
denna ligger utanför Skaraborg och kan därför
endast ses som en möjlig fortsättning på Turistslingorna.

TECKENFÖRKLARING
BEFINTLIGA SAMARBETEN

Karta som visar den geografiska placerigen av befintliga stråk och sammarbeten.
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Göta kanal
Lake Vänern Grand Tour, Vä
Vänerslingan
Biosfär Vänerskärgården Kin
Pilgrimsled Falköping - Varn
Platåbergens Geopark
Visit Hornborgarsjön
Ätradalsleden
Kulturväg Skaraborg
LAB 190

Stråk utanför Skaraborg
Turistslingorna är endast utpekade inom
Skaraborgs gränser men de knyter an till
besöksmål och vägar utanför Skaraborg som
kommunerna har upparbetade samarbeten med.
Exempel på detta är framförallt Hunneberg och
Tiveden som är välbesökta naturområden strax
utanför Skaraborg.

Karta som visar på kopplingar till besöksanledningar i anslutning till Skaraborg.
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5

Konsekvenser

Ett program är ett styrmedel som pekar ut övergripande strategier och riktlinjer, men som inte är
juridiskt bindande. Konsekvensbeskrivningen är
av övergripande karaktär. Mer detaljerad konsekvensbeskrivning kan vara en del av det fortsatta
arbetet.

5.1 Möjliga effekter
Ökat antal besökare och framförallt att de som
redan besöker Skaraborg besöker fler besöksmål.
Trafikflödet på de vägar där turistslingorna går
kan öka och de utpekade kollektivtrafiklinjerna skulle periodvis kunna behöva utökas eller
förstärkas.
Risken att trafikflödet ökar markant med tyngre
fordon såsom turistbussar är liten. Den typ av
bussturism, med turister från framförallt Kina,
som förekommit i bland annat Bohuslän är idag
inte intresserad av att åka små vägar utan åker
snabbaste vägen på grund av ett pressat tidschema.
Några av turistslingornas sträckningar finns i andra dokument utpekade som lämpliga för cykelturism. På dessa vägsträckor behöver därmed
dessa turistslag samsas om vägbanan och visa
respekt för varandra. En ökning av både privata
fordon och cyklister kan på några av vägarna
kräva åtgärder för trafiksäkerheten.

5.2 Hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Turistslingorna gör det enklare att ta del av
naturvärden och friluftsliv vilken kan öka kunskapen och intresset för naturen och miljön.
Genom att peka ut turistslingor för kollektivtrafik
blir det enklare för besökarna att välja kollektivtrafik som transportmedel. Ett ökat resande
med kollektivtrafik kan i sin tur bidra till en
utveckling och utökning av kollektivtrafiken i
Skaraborg. Detta stärker möjligheterna att åka
kollektivt även för arbetspendlare eller andra
typer av resor inom regionen.
Utpekade turistslingor utgör underlag för att hitta
lämpliga platser för laddinfrastruktur och andra
hållbara drivmedel.
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Den miljöpåverkan som kan ske är om den
eventuellt ökade trafikmängden använder sig av
fossila bränslen. För att möjliggöra för el-, gasoch hybridfordon att använda turistslingorna tas
Strategi Hållbara drivmedel fram parallellt.
Social hållbarhet
Turistslingorna ger möjlighet till nya verksamheter och aktiviteter som genererar arbetstillfällen och ytterligare försörjning på landsbygden.
Turistslingorna och det ökade besöksantalet ger
underlag till ett ökat utbud av service så som
matställen, butiker och ladd- och tankstationer
för hållbara drivmedel som gynnar både besökare
och invånarna.
Turistslingorna gör det enklare för besökare och
invånare att ta del av kultur- och naturvärden.
Turistslingorna tillgängliggör friluftslivet vilket
gynnar både välbefinnande och hälsa hos
besökarna och invånare.
Den klusterbildning av besöksföretag som kan
uppstå gör besöksnäringen starkare.
Turistslingorna med kollektivtrafik ger alla
möjlighet att ta del av natur- och kulturvärden
oberoende av tillgång till bil eller stark ekonomi.
Ekonomisk hållbarhet
Turistslingorna ger möjlighet för boende på
landsbygden till ytterligare försörjning genom att
stimulera till nya verksamheter och aktiviteter
som i sin tur kan generera arbetstillfällen.
Den klusterbildning av besöksföretag som kan
uppstå gör besöksnäringen starkare. Klusterbildning stärker även innovation och entreprenörskap.

5.3 Miljömål
Turistslingorna har påverkan på de nationella
miljömålen genom att de bidrar till:
•

Att kulturmiljövärdena bevaras och stärks

•

Landsbygdsutveckling och att underlätta
för kommunens invånare att leva, bo och
verka på landsbygden genom möjligheten
till inkomster genom besöksnäring.

•

Att värna och utveckla friluftslivet samt att
de kan ha positiv påverkan på våtmarkerna genom öka tillgängligheten och därmed

attraktiviteten och kunskapen om våtmarker.
•

Positiv påverkan på skogarna genom öka
tillgängligheten och därmed attraktiviteten och kunskapen om skogarna.

•

Att natur- och kulturvärden tas till vara
och utvecklas.

•

Att människor har tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet
och välfärd.

•

Att begränsa klimatpåverkan genom att
samordnas med Strategi Hållbara drivmedel för att möjliggöra klimatneutral
transport på turistslingorna.

Turistslingorna skulle kunna ha negativ påverkan
på de nationella miljömålen genom att:
•

Fordonen som trafikerar turistslingorna
inte använder förnyelsebara bränslen
vilket medför risk för försämrad luft.

•

En ökning av icke klimatneutrala transporter på turistslingorna kan ha negativ
effekt på försurning (13).
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6
Exempel på fortsatt
arbete
Nedan anges endast ett urval av möjligt fortsatt
arbete. Det kan finnas fortsatt arbete som ännu
inte dentifieras samt att nya behov kan uppstå.

Programmet kan vara utgångspunkt när kommunen planerar nya ställplatser för husbilar och
placeringen av dessa.
Landskapsvård

Turistslingorna kan användas som marknadsföring för Skaraborg. De kan utvecklas med koncept, namn, logga, paketerbjudanden med mera.

Programmet kan användas som utgångpunkt
när kommunen gör landskapsvårdsplaner eller
planerar konkreta landskapsvårdsinsatser. Det
är viktigt att arbeta med landskapsvård utmed
turistslingorna för att höja attraktiviteten.

Sammanställning av digitala data

Kultur

En databas eller liknande typ av samling för
digitala data kring turistslingornas dragningar
och koppling till olika besöksmål kan fungera
som input i olika typer av digital marknadsföring.
Detta skulle kunna ligga till grund för informationsspridning i olika typer av digitala plattformar, så som webbsidor och appar. Detta kan till
exempel vara en hemsida för turistslingorna med
karta, information om besöksmålen, länkar till
besöksföretagen och biljettförsäljning med mera.
Eller en app som både kan användas som vägvisare/GPS och som guide när man väl är på plats på
besöksmålen.

Programmet kan användas som utgångpunkt vid
planering av kulturaktiviteter, konstrundor, installationer, pop-up event, evenemang med mera.

Varumärkesstrategi

Brunskyltning
Programmet kan användas som underlag för fortsatt arbete med brunskyltade vägar.
Definitionen av brunskyltning är:
Symbolen för en turistväg är en
brun skylt med en vit blomma.
Skylten anger att det vägen är en
alternativ vägsträckning mellan
två punkter. Märket får endast
användas för att märka ut en väg
eller vägsträckning som är av särskilt intresse
för turister och andra som reser i nöjes- eller
avkopplingssyfte. Skyltningen (tillverkningen
och uppsättningen) betalas av den som ansöker
om vägvisning (14).
Rastplatser
Programmet kan vara utgångspunkt när kommunen planerar nya rastplatser och placeringen av
dessa.
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Ställplatser

Ta del av satsningar
Med en gemensam tydlig plan kan Skaraborg
ta del av projektpengar och olika satsningar på
besöksnäring.

7
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