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Ett brett grepp om besöksnäringen
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- Privatturism

- Affärsresande

- Mässor, möten och event

Fokus på attraktivitet, hållbarhet och digitalisering 



Varför en strategi?
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Skapa samsyn

Samlas kring en gemensam 
inriktning för framtidenStrategiska 

vägval

Omvärlds-
förändringar

Hot och 
möjligheter



Om projektet
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Finansiering
75 % genom medel från React-EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden.
25 % genom Region Jönköpings län

Samverkan
Projektägare: Region Jönköpings län
Strategin tas fram i samverkan med Smålands Turism

Organisation
Projektledare 100 %, styrgrupp, advisory board

Involvering
En involverande process med kommuner och företags-främjande organisationer och 
besöksnäringen











Utveckling av den lokala 
destination

Tillgänglighet
Fysisk (tåg, buss, bil, flyg etc)

Digital (synlighet och bokningsbarhet)
Psykologisk (relationer)

Efterfrågan
Besökare, invånare 

och näringsliv (befintliga källor, databaser och 
expertis)

Utbud
Kommersiella aktörer

Ideella aktörer
Offentliga aktörer

Destinationsstyrning och 
ekosystem

Nationella, regionala och lokala styrdokument
Horisontella principer

Hållbarhetssäkring



Natur (skogslandskap och sjöar), städer och landsbygder, kultur, livsmedel, 
geografiskt läge, starkt civilsamhälle



Kulturell särart, måltidsrätter (recept), klubbar och 
entreprenörer inom cykel, design och möbler, industri och 

inustrihistoria, entreprenörskap, föreningstätt

Natur (skogslandskap och sjöar), städer och landsbygder, kultur, livsmedel, 
geografiskt läge, starkt civilsamhälle



Enenemang, möten och mässor
(Ironman, Dreamhack, Kulturgatan, cuper och 

tävlingar etc)

Kulturell särart, måltidsrätter (recept), klubbar och 
entreprenörer inom cykel, design och möbler, industri och 

inustrihistoria, entreprenörskap, föreningstätt

Natur (skogslandskap och sjöar), städer och landsbygder, kultur, livsmedel, 
geografiskt läge, starkt civilsamhälle



Enenemang, möten och mässor
(Ironman, Dreamhack, Kulturgatan, cuper och 

tävlingar etc)

Kulturell särart, måltidsrätter (recept), klubbar och 
entreprenörer inom cykel, design och möbler, industri och 

inustrihistoria, entreprenörskap, föreningstätt

Natur (skogslandskap och sjöar), städer och landsbygder, kultur, livsmedel, 
geografiskt läge, starkt civilsamhälle

Profilerande upplevelser, 
aktörer 

och destinationer (som
Elmia, Eksjö, Jönköping, 
Isaberg, Gränna, High

Chaparal)



Enenemang, möten och mässor
(Ironman, Dreamhack, Kulturgatan, cuper 

och tävlingar etc)

Kulturell särart, måltidsrätter (recept), klubbar och 
entreprenörer inom cykel, design och möbler, industri 

och inustrihistoria, entreprenörskap, föreningstätt

Natur (skogslandskap och sjöar), städer och landsbygder, 
kultur, livsmedel, geografiskt läge, starkts civilsamhälle

Profilerande upplevelser, 
aktörer 

och destinationer (som
Elmia, Eksjö, Jönköping, 
Isaberg, Gränna, High

Chaparal)

Besökare

Destinationen Företag och föreningar

Upplev-
else

Löfte

Samtal, 
samsyn, 

sam-
verkan





Länk till Miro-tavla 

https://miro.com/app/board/uXjVPTP1isc=/?share_link_id=840482463360


#nyastambanor1

Agenda styrgruppen den 28 oktober

• Dagens möte med riksdagsledamöter
• Andra träffar med politiska beslutsfattare
• Det fortlöpande arbetet

• Regionövergripande material
• Kommundirektörsnätverk
• Träffar med kommuner och allierade

• EK kommer bjuda in till Tyskland/Danmark-
resa 14-16 mars



Länsbänk den 28 oktober

#nyastambanor
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Portalparagrafen för svensk infrastruktur

Nationellt transportpolitiskt mål:
Transportpolitikens övergripande mål är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.
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Betydelse för utveckling och tillväxt

God tillgänglighet är avgörande för utveckling och tillväxt

• för företag

• för individ
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Betydelse för utveckling och tillväxt

• Grípenstedt och 1800-talets stambanor.
• Infrastruktur skapar tillgänglighet och förutsättningar för 

utveckling. Aktuella exempel: Botniabanan, Citytunneln i 
Malmö, Svealandsbanan

• Sverigeförhandlingen
Kapacitetsbrist och trängsel – behov av nya stambanor och 
höghastighetståg



#nyastambanor6

Sverige investerar mindre än jämförbara länder

• Sverige har byggt upp en infrastrukturskuld
• Investeringarna i infrastruktur ökade kraftigt under 

efterkrigstiden för att sedan falla tillbaka 
• Idag utgör de ca 1 procent av BNP
• Ytterst leder bristande investeringar till försämrad 

konkurrenskraft



#nyastambanor7

Dagens utmaning – trängsel på spåren

• Persontrafiken på järnväg har mer än fördubblats sedan 
början av 1990-talet. Prognosen framåt pekar på  en fortsatt 
stark utveckling.

• På godssidan har utvecklingen inte varit lika stark, men kan 
förväntas öka bland annat beroende högre bränslepriser en 
ökande miljömedvetenhet.

• Järnvägsnätet präglas idag av en tilltagande trängsel vilket 
leder till punktlighetsproblem och svårigheter att bygga ut 
järnvägstrafiken för till att motsvara efterfrågan.
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Bygga ut och effektivisera räcker inte

• Trafikverket har i en utredning konstaterat att inte finns 
någon större möjlighet att utnyttja befintliga banor så mycket 
effektivare än vad som görs idag.

• Bedömningen är också att ombyggnader kan öka 
kapaciteten men att denna potential är begränsad.

• En slutsats är fyrspår längs delar av stambanorna i 
kombination med nya förbigångsspår skulle innebära ökad 
kapacitet för all järnvägstrafik och kortare restider för 
persontrafiken.



#nyastambanor9

Ett robust system som bygger samman Europa

• Idag passerar 30 procent av allt som exporteras Göteborgs 
hamn och ytterligare 30 procent Skånes hamnar

• Fehmarn-Bält förbindelsen står klar 2029 
• Den kommer att leda till kraftigt ökad efterfrågan på gods- och 

persontransporter
• Antalet tåg ökar från 10 till 100 tåg dygn mellan Danmark och 

Tyskland. 
• Det blir närmare till Hamburg än till Stockholm från södra 

Sverige
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Samhällsekonomisk lönsamhet

• Kritiker har tidigare hävdat att nya stambanor inte är 
samhällsekonomiskt lönsamma

• Uppdaterade prognoser för gods- och persontransporter 
indikerar lönsamhet

• Alternativa byggmetoder skulle på ett påtagligt sätt påverka 
det samhällsekonomiska utfallet positivt
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Nya stambanor ger utveckling – lokalt, 
regionalt och nationellt

• Större arbetsmarknadsregioner – bättre förutsättningar för tillväxt

• Pendlingen över kommungräns har ökat och ökar snabbt

• Infrastrukturen är medlet – samhällsutveckling målet

• Att skapa dynamiska effekter och mervärden

• Utvecklingspotential för kommuner
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Nya stambanor



Mål 1
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Regioner behöver peka på:

• det regionala behovet av ytterligare kapacitet – dagens kapacitetsbrist

• tillväxten - 220 000 nya jobb och 152 000 nya bostäder. (12 000/15 000)

• tillgänglighet/kompetensförsörjning med regionala jämförelser (Borås – Jönköping –
Linköping) – Gävle, Sundsvall, Eskilstuna internationellt – Frankrike återhämtning 
finanskrisen

• hastighet 250 km/h kontra 320 km/h, för- och nackdelar/linjedragning förbi 
naturområden i Skåne/

• Summariskt; Fehmarn-bält förbindelsen klar år 2029, landbroar – mindre ingrepp i 
landskap och byggtid, samhällsekonomisk lönsamhet – sammanfattning av två 
rapporter

Målsättning att vara klar med arbetet mars-april.



Mål 2
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Kommuner behöver peka på:

• Kapacitetsbrister på järnvägen och hur dessa begränsar regionens möjlighet att 
trafikera för att möta efterfrågan

• Bostäder som försenas/försvåras på grund av försenad planering. 

• Verksamhetsetableringar som försenas/försvåras på grund av försenad planering.



Mål 3
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Uppmuntra kommuner till olika aktiviteter som riktar sig till en bredare allmänhet och 
näringsliv i syfte att få kommuner delaktiga i genomförande. Regionen ska bistå med stöd.

Vi kan nyttja de material vi tar fram under Mål 1 och Mål 2 för att kunna forma olika 
koncept. 



Mål 3

#nyastambanor16

Bygger allianser inom regionen, har kontakter/planerar kontakter med:

• Svenskt Näringsliv

• Företagarna

• Visita

• LRF

• Handelskammaren 

• M fl



Region Jönköpings län
www.rjl.se
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