Regional fysisk planering
– För ett hållbart Västra Götaland
Just nu pågår ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra
Götalands fysiska strukturer och skapa samverkan genom dialog
kring dessa frågor.
Mer konkret innebär det
att regionen tillsammans
med kommunerna
kommer att ha samtal
om behovet och nyttan
av regional fysisk
planering kring följande
temaområden:

▪▪ Fysiska strukturer
▪▪ Tillgänglighet
▪▪ Hållbar
markanvändning

Fysisk planering är ett av flera verktyg som kan bidra
till ett hållbart Västra Götaland. Kommuner
har planmonopol gällande markoch vattenanvändning, regional
fysisk planering handlar om
att på en övergripande nivå
samordna och utreda frågor
av regional betydelse. Med
regional fysisk planering
kan lokala planeringsfrågor
placeras i ett större
sammanhang och således
möjliggöra att vi tillsammans
kan ta vara på varandras styrkor.

REGIONAL FYSISK PLANERING

Varför arbetar Västra
Götalandsregionen
med regional fysisk
planering?
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Den ökade komplexiteten i samhället
innebär att vi behöver ta hänsyn till större
geografiska områden. Att samverka över
administrativa gränser och planeringsområden
blir därför allt viktigare. Det finns ett behov
av en regional bild för och gemensamma
förhållningssätt till Västra Götalands fysiska
strukturer. Detta lyfts bland annat i den
regionala utvecklingsstrategin VG2020. En
gemensam bild över regionens framtida
utveckling skulle exempelvis kunna stärka
samspelet mellan bebyggelseutveckling,
utveckling av kollektivtrafik och
transportinfrastruktursatsningar.
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Fysisk planering sker på olika geografiska nivåer,
vilket betyder att flera frågor såsom exempelvis
transportinfrastruktur hanteras parallellt både hos
kommuner, regioner och staten.

Vi vill stärka det regionala samarbetet inom fysisk planering
i samverkan med kommuner och berörda aktörer genom att:

Utveckla dialog kring fysiska
planeringsfrågor som berör
fler än en kommun.

Utveckla ökad förståelse
kring Västra Götalands
utmaningar och möjligheter.

För mer information kontakta:
Anita Rynvall Mårtensson anita.rynvall.martensson@vgregion.se
Martin Elofsson
martin.elofsson@vgregion.se
Georgia Larsson
georgia.larsson@vgregion.se

Enas om gemensamma
förhållningssätt för regional
fysisk planering.

Rapporter och underlagsmaterial
finns på:
vgregion.se/regional-fysisk-planering
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