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En förutsättning för att Västra Götal-
and ska bli en väl sammanhållen och 
framgångsrik region är att det finns ett 
väl fungerande och miljövänligt trans-
port- och kommunikationssystem. In-
frastruktur handlar om mer än att ta sig 
från punkt A till punkt B. Infrastruk-
turen hjälper människor att mötas, ar-
beta, studera, besöka nya platser och 
samarbeta. Infrastruktur bygger broar 
mellan regionens olika delar och under-
lättar umgänge mellan människor. Med 
väl fungerande kommunikationssystem 
ökar friheten och möjligheterna för 
såväl den enskilda människan som för 
näringslivet och det civila samhället. 
 
Kollektivtrafik 
Med hänsyn till miljön vill Kristdemo-
kraterna särskilt satsa på kollektivtrafi-
ken. Det är viktigt att människor, i 
möjligaste mån, kan ta sig fram med 
kollektiva färdmedel i hela regionen. 
Kristdemokraterna vill utveckla fritids-
kortet för ungdomar för att göra kol-
lektivt resande till en god vana redan i 
unga år samt satsa på att öka mäns 
kollektiva resande då kvinnor i dag i 
betydligt större utsträckning väljer att 
resa kollektivt. 
 

 
 
Pendlingsmöjligheter 
För att öka människors frihet och 

Infrastruktur - Faktablad 
gynna företagandet vill vi att pend-
lingsmöjligheterna ska förbättras för 
alla – både på landsbygden och i stä-
derna. Arbetsmarknaden i regionen har 
möjlighet att växa om det finns möjlig-
heter att arbetspendla och distansar-
beta. En vidgad arbetsmarknad främjar 
en ekonomisk utveckling. När syssel-
sättningen ökar medför det en ökad 
tillväxt och ett utvecklat välstånd för 
hela regionen. Regionen ska verka för 
att förutsättningarna för entreprenör-
skap och företagens tillväxt är så goda 
som möjligt. 
 
Trygga vägar 
På många ställen i regionen är vägarna 
dåligt underhållna vilket kan hota tra-
fiksäkerheten. Eftersom regionen har 
ansvar för planeringen av infrastruk-
turen är det viktigt att vi blir bättre på 
att kräva att staten uppfyller det finan-
siella ansvar som krävs för att få de 
planerade vägprojekten att komma till 
stånd. 
 
Regionutveckling 
I regionen behövs satsningar på såväl 
vägar, järnvägar som sjö- och luftfart. 
För att minimera miljöpåverkan av 
transporter är det angeläget att så stor 
del som möjligt av godstransporterna i 
regionen sker på vatten eller järnväg. 
Snabb och effektiv kommunikation 
underlättar en utvidgning av arbets-
marknaden samt stärker utvecklingen i 
regionen. Användningen av IT bland 
företag och invånare kan medföra stora 
vinster för miljön. IT-användningen 
behöver ökas liksom forskning och 
utveckling kring IT, för att Västra Göt-
aland inom en tioårsperiod ska vara en 
ledande IT-region i Europa. 
 
 
 

 
 
 
 
 


