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Tomelilla den 22 november 2021

Kommunledning,
Samhällsbyggnad, Kulturoch fritid

Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel
0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil
AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Dialoger och informationsärenden ksau den 1
december 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas
Månsson kl. 08.30
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Näringslivschef Henrik Lundblad
- Aktuella näringslivsfrågor
- Förändrade taxor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 22 november 2021.
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Organisations- och arvodesberedningen § 6

Kommunfullmäktiges arbetsordning mandatperioden 20222026
Organisations- och arvodesberedningens beslut
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta
arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks
2021.2291.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning för organisationsoch arvodesfrågor. Kommunfullmäktiges arbetsordning har diskuterats vid tre tillfällen. Beredningen
är överens om att den nu gällande arbetsordningen har fungerat bra och att behovet av förändring är
litet.
I förelagt förslag finns en förändring i § 17 gällande beslut om justering, att det ska vara fullmäktige
som beslutar och inte fullmäktiges ordförande. I övrigt finns enbart redaktionella förändringar i §§ 22
och 33.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förslaget innebär ingenting ur ett barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Förslaget innebär ingenting ur ett miljöperspektiv.
Uppföljning
Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning inför varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.2292.
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Expediering
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:1

Kf § xx/2022

Dnr KS 2022/yy

Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026
Antagen av kommunfullmäktige xx månad 2022, Kf § xx/2022
Gäller från 15 oktober 2022
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Gäller från den 15 oktober 2022.
Antalet ledamöter

1§

Fullmäktige har 41 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande

2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med det nyvalda
kommunfullmäktige, valåret.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3 § Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, ska fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
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Tid och plats för sammanträdena

5 § Fullmäktige bestämmer senast i november dag och tid för nästa års sammanträden.
6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
7 § Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförande ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en
vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
8 § Fullmäktige bestämmer senast i november var nästa års sammanträden ska hållas.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för
ett visst sammanträde.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

9 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för
det fortsatta sammanträdet.
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Ärenden och handlingar till sammanträdena

10 § Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat
följer av lag.
11 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

12 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen som kallar in den
ersättare som är tillgänglig och som står i tur att tjänstgöra.
13 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett sammanträde, kallar ordföranden in
den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
14 § Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
15 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl
bör inträde ske under pågående handläggning av ärende.
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Upprop

16 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgängliga under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Ledamot som infinner sig efter det att upprop förrättats, ska anmäla sig hos
ordföranden, som tillkännager närvaron och låter ledamoten inträda i tjänstgöring.
Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden.
Protokollsjusterare

17 § Kommunfullmäktige bestämmer tid för justering av protokollet, dock senast inom
14 dagar efter sammanträdet i enlighet med 5 kap 69 § kommunallagen.
Sedan uppropet har förrättats enligt 16 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid rösträkningar.
Protokollet justeras digitalt.
Turordning för handläggning av ärendena

18 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträdena

19 § Ordförande och vice ordförande i nämnd eller beredning får delta i överläggningen
när fullmäktige behandlar ett ärende, som beretts av nämnden eller beredningen.
Ordförande och vice ordförande i de kommunala bolagens styrelser får delta i
överläggningen när fullmäktige behandlar ärenden, som avser beslut av principiell
beskaffenhet (enligt KL 10:3) som ska fattas av bolag, som är helägda av
kommunen.
Förtroendevald som ska besvara en interpellation eller fråga i fullmäktige får delta i
överläggningen, som hålls med anledning av svaret.
20 § Revisorerna får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen, ärende som rör revisorernas egen
förvaltning samt när fullmäktige behandlar ärenden som revisorerna väckt inom
ramen för sin löpande granskning av den kommunala verksamheten.
21 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning det
behövs, kalla revisorerna, ordförandena och vice ordförandena i nämnderna,
beredningarna, de kommunala bolagen samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
22 § Kommundirektören och sekreteraren får delta i överläggningen i alla ärenden.
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Talarordning och ordningen vid sammanträdena

23 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen
avbryta en talare under dennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa
sammanträdet.
Yrkanden

24 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutat, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska yrkande framställas skriftligt.
Ordföranden får vägra att ställa ett yrkande under proposition om yrkandet strider
mot lag eller annan författning. Om någon ändå yrkar att proposition ska ställas och
detta yrkande bifalls av fullmäktige, får proposition inte vägras.
Ordförande ska vägra att ställa proposition om denne anser att ett yrkande innebär
ett nytt ärende, varvid ordförandens beslut gäller. Detta gäller dock inte ärenden
som inte behöver beredas.
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Deltagande i beslut

25 § En ledamot som avser att avstå från att delta i beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstning

26 § När omröstningen genomförts, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Innan omröstning genomförs ska omröstningsproposition godkännas av
fullmäktige.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
27 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1
om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2
om den upptar flera/färre namn än det antal personer som ska väljas,
3
om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motioner

28 § En motion ska vara skriftlig och kan lämnas in av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunen.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska minst två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt.
Interpellationer

29 § 1

En interpellation ska vara skriftlig.
Den bör lämnas in till kansliavdelningen senast vardagen före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.

2

En interpellation får ställas till ordförande och förste vice ordförande i
beredning, kommunstyrelsen och dessa utskott, nämnd eller nämnds
utskott samt kommunalråd.

3

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

4

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes. Den som ska besvara en
interpellation ska lämna skriftligt svar till kansliavdelningen senast två
veckor före sammanträdet då interpellationen ska besvaras.

5

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att
interpellations-svar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen ska få del av svaret minst sju
dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.
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6

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10
kap 3 eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken
interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara interpellationen.
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En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då
svaret på interpellationen behandlas.

Frågor

30 § En fråga ska vara skriftlig.
Frågan ska lämnas in till kansliavdelningen senast onsdagen före det sammanträde,
vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En fråga ska kunna besvaras utan större utredning.
Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver
dock inte vara skriftlig.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredningen av ärendena

31 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska behandla ska remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
Förklaring vid revisionsanmärkning

32 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i
revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd eller beredning mot vilken
anmärkningen har riktats.
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Valberedning

33 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedningsnämnd för fyra år räknat från den 1 november det år allmänna val av
fullmäktige ägt rum.
Valberedningsnämnden består av en ledamot och en ersättare från varje i
kommunfullmäktige representerat parti.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en första
vice ordförande och en andra vice ordförande för den tid som de har valts att vara
ledamöter.
Valberedningsnämnden ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och
valberedningsnämnd.
Fullmäktige får dock förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningsnämnden bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokoll

34 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation

35 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren minst tre dagar före den tidpunkt som har fastställts för justering av
protokollet.
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Expediering m.m.

36 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder andra organ och personer som
berörs av beslutet i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela
protokollet.
Hela protokollet ska publiceras på kommunens webbplats, om inte hinder mot
detta följer av lag eller annan författning.
Ordföranden undertecknar och kommunchefen eller sekreteraren kontrasignerar
fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn,
om inte fullmäktige beslutar annat.

Beredningar
Sammansättning m.m.

37 § Fullmäktige får tillsätta beredningar med ett särskilt och tidsbegränsat uppdrag. En
sådan beredning ska bestå av fem till elva ledamöter. Fullmäktige ska bland
beredningens ledamöter välja en ordförande.
38 § Förslag om att tillsätta en tillfällig beredning kan göras genom att väcka en motion
eller på initiativ från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges ordförande.
Beredningarnas roll

39 § Fullmäktige ska se till att en sådan beredning har en budget så den kan fullgöra sitt
uppdrag.
40 § Fullmäktige får besluta att ordföranden ska ha ett särskilt arvode för uppdraget.
Arbetsformer

41 § En sådan beredning bestämmer själv sina arbetsformer med beaktande av lagar och
andra författningar samt av kommunen beslutade reglementen, riktlinjer och
motsvarande.
Vidare ska 10 – 26 §§ och 35 § i denna arbetsordning i tillämpliga delar gälla för
beredningarnas sammanträden.
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42 § Beredningens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Beredningen har initiativrätt i fullmäktige.
43 § Kommunfullmäktige ska i ett uppdrag till en tillfällig beredning ge klara besked om
uppdragets innehåll och vad beredningen ska uppnå (målet för arbetet).
44 § Underlag för arbetet ska vid behov ställas till beredningarnas förfogande.
Webbsändning och inspelning

45 § Fullmäktiges sammanträden spelas in och arkiveras. Fullmäktiges sammanträden
direktsänds över internet genom bild- och ljudupptagning.
Kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningen. När vice
ordförande leder sammanträdet inträder de i rollen som ställföreträdande ansvarig
utgivare.
Ansvarig utgivare eller tjänstgörande ställföreträdande ansvarig utgivare får besluta
om att sändning inte ska ske eller ska avbrytas.
Fullmäktiges sammanträden är att betrakta som dagshändelser. Därmed är varje
ledamot eller annan medverkande själv ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott
han eller hon kan komma att begå.
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon: 0417-18305
Mobil:

Diarienummer: KS DiarieNr
Datum 23 november 2021

Förslag till tidplan för budget 2023 och
plan 2024-2025
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025

Ärendebeskrivning

Omvärlds- & nulägesanalys 16 februari 2022 kl. 09.00-12.00
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? Nulägesanalysen för
kommunen redovisas.
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden,
vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner.
Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars
2022 .

Fastställande av budgetförutsättningar, 16 mars 2022
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och
budget 2023-2025 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Grunden i de ekonomiska förutsättningarna

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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är SKR:s skatte- och statsbidragsprognoser från februari. Vidare formuleras
eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv
Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som
inför 2022 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och möjligheter man ser
för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara
inkluderade. (Mallar för investeringsprojekt och driftkostnadskonsekvenser kommer
att tas fram för att användas i remissyttrandet)
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2021, 16 mars 2022.
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021, 4 april 2022
Samråd med kommunala bolag och förbund, 6 april 2022
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och
budgetförutsättningar för 2023. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA
AB samt chefstjänstepersoner.
Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag till mål,
taxor och avgifter lämnas, 31 maj 2022
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. I
svaren ska investeringsbehoven redovisas.
Investeringsberedning 1, 8 juni 2022. 14.00
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2023-2025 som
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens
ledamöter samt berörda tjänstepersoner.
Investeringsberedning 2, 14 juni 2022, kl. 14.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar samt eventuellt formulera
frågor till nämnderna och förvaltningen inför det fortsatta budgetarbetet.
Budgetberedningen, 15 juni 2022
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden Eventuella
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda
tjänstepersoner.
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Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30
september 2022
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material
Investeringsberedning 3, 12 oktober 2022, kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade
investeringsobjekt 2023-2025. Beredningens underlag utgör en del av
kommunstyrelsens budgetförslag.
Budgetberedningens/kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanställning mål
och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 19 oktober 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga
förslag till mål och budget 2023 med plan 2024-2025, skattesats 2023 samt avgifter
och taxor.
MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 oktober
2022
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna.
Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 9 november 2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2023 med
plan 2024 -2025, skattesats 2023 samt avgifter och taxor.
Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11,
18 november 2022.
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna.
Kommunfullmäktige 30 november 2022
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2023 med plan
2024-2025, fastställer skattesats för 2023 samt beslutar om taxor och avgifter för
kommande år.
Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2023.
Under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive
internbudgetar samt nämndsmål.

3 (4)
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv
Barnperspektivet
Ungdomsrådets delaktighet i budgetprocessen sker under arbetets gång, i övrigt har
förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 23 november 2021
Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Beslutet skickas till:
Ange mottagare för beslutsdokument här

4 (4)
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon: 0417-18305
Mobil:

Diarienummer: KS DiarieNr
Datum 23 november 2021

Beslutsattestanter inom
kommunstyrelsens verksamhetsområden
år 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för år 2022,
handlingsid: Ks 2021.xxx, samt delegerar till kommundirektören att vid förändringar
under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen fatta
beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser.
Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av attester sker i det löpande internkontrollarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Elisabeth Wahlström 2021-11-23.
Förslag till attestförteckning -kommunstyrelsen år 2022, handlingsid Ks 2021.xxx

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

2 (2)
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Förslag till attestförteckning - kommunstyrelsen år 2022
Ansvar Befattning

Nuvarande

Ersättande befattning

Nuvarande

2010
2050
2060
2061
2080
2081
2083
2120
2130
2170

Britt-Marie Börjesson
Katrin Högborn
Johan Lexfors
Angelica Michanek
Helena Berlin
Pamela Lindqvist
Henrik Lundblad
Johan Linander
Elisabeth Wahlström
Mikael Göransson

Tf. kommundirektör
Tillväxt- och utvecklingschef
Kommundirektör
HR chef
Kommunikationschef
Tillväxt- och utvecklingschef
Tillväxt- och utvecklingschef
Kommunsekreterare
Verksamhets- o kvalitetsledare
IT samordnare

Johan Holmqvist
Helena Berlin
Britt-Marie Börjesson
Johan Lexfors
Katrin Högborn
Helena Berlin
Helena Berlin
Thomas Lindberg
Madeleine Dexe Andersson
Anders Nordin

Kommundirektör
Kommunikationschef
HR-chef
Chef bemanningsenheten
Tillväxt- och utvecklingschef
Enhetschef Tomelilla Direkt
Näringslivschef
Kanslichef
Ekonomichef
Digitaliseringschef

Kommundirektör och ekonomichef har obegränsad rätt att attestera samtliga fakturor.

Nivå 1

100 000

Nivå 2

500 000

Nivå 3

1 000 000

Nivå 4

2 500 000

Nivå 5

5 000 000
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Nivå
5
2
2
2
3
2
2
2
5
4

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 oktober 2021

Fn § 106

Dnr FN 2021/88

Linjelagd skolskjuts
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning, handlingsid: Fn
2021.3311 och skickar den vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till
utskottet ska ske i november 2021. Beslutsunderlaget är en powerpointpresentation
från Östra Göinge, handlingsid Fn 2021.3283.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisas i rapporten.
Barnperspektivet
Redovisas i rapporten.
Miljöperspektivet
Redovisas i rapporten.
Uppföljning
Skolskjutsen i nuvarande form följs upp kontinuerligt två gånger om året.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och skickar den
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Fnuu § 41/2021 Linjelagd skolskjuts, handlingsid: Fn 2021.3407.
Version 2 Linjelagd skolskjuts - utredning BoU, handlingsid: Fn 2021.3311.
Beslut – Ksau § 123/2021 Linjelagd skolskjuts, handlingsid, Fn 2021.2470.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 oktober 2021

§ 106 forts.
Kollektiv Linjelagd skolskjuts presentation Ö Göinge kommun_2, handlingsid: Fn
2021.3283.

Tidigare behandling
Ksau § 123/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till
utskottet ska ske i november 2021.
Fnuu § 41/2021:
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och skickar den
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Linjelagd skolskjuts
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för utredning av
förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till utskottet ska ske i november 2021.
Beslutsunderlaget är en powerpointpresentation från Östra Göinge, handlingsid FN 2021.3283.
Utredningar kring skolskjuts är alltid komplexa då Tomelilla kommun inte beslutar i samtliga frågor
kring infrastrukturen i kommunen. Trafikverkets uppdrag kring infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik och cykelvägar påverkar och även Region Skånes trafikförsörjningsprogram för Skåne
2020–2030, gällande busslinjer och hållplatser. Andra verksamheter i Tomelilla kommun till exempel
samhällsbyggnadsnämnden kan ha påverkan på skolskjutsarna. Detta gör att Barn- och
utbildningsverksamhetens utredning av förutsättningarna inte kommer att ge en komplett bild.
Förändringen i Östra Göinge förbereddes under flera år och kommunen skrev inför sin förändring
bland annat ett samverkansavtal med Skånetrafiken för att diskutera hållplatser och dragning av
linjer. Sådana samarbeten med Regionen och Trafikverket skulle vara nödvändiga, för att genomföra
förändringen och ge en bild av hur linjelagd skolskjuts skulle kunna hanteras.
Transportsektorn är i en stor omställning där vi inte vet hur snabbt självkörande fordon och andra
innovativa mobilitetslösningar får fäste i samhället. Kanske ser vi annorlunda på skolskjutsen inom
ett par år där vi kanske ser lösningar som ligger utanför Trafikverket och Region Skåne, där
privatpersoner erbjuder elever skolskjuts i bilpooler eller skolskjutsarna öppnas upp för allmänheten
som service för de som bor i de delar av kommunen där kollektivtrafiken inte når.
Förutsättningar för linjelagd skolskjuts är unika för varje kommun genom kommunens geografiska
utbredning, kollektivtrafikens dragning och skolorganisationen. Utredningen är en ögonblicksbild
över hur det ser ut idag, utifrån var eleverna är bosatta just nu. Redan nästa läsår är eleverna bosatta
på annat sätt, vilket förändrar behov av till exempel hållplatser.
Det är därför inte möjligt att ge ett korrekt svar som speglar framtiden. Andra aspekter som behöver
vägas in vid beslut är vilken servicenivå kommunen önskar ge till sina medborgare och vilka
perspektiv man väljer att låta väga tyngst.
Barn- och utbildningsverksamheten har begränsat utredningen till årskurs 7-9 (efter Östra Göinges
modell) med anledning av att årskurs f-3 elever anses för unga att åka linjelagd buss till skolan och
eftersom årskurs 4-6 går på samma skolor som f-3 utesluter vi även de eleverna. Även
grundsärskolan utesluts, då de elevernas behov inte anses kunna tillgodoses i kollektivtrafiken.
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Nuläge
Nedan finns en illustration över skolskjutsens nuvarande linjer och hållplatser (till vänster) och den
linjelagda kollektivtrafiken och dess hållplatser (till höger).

I Tomelilla finns följande linjelagda turer med hållplatser i kommunen som kan ta elever in till
tätorten, Kastanjeskolan, på morgonen.
Pågatåg Smedstorp -Tomelilla st - anländer 8.08
Skånetrafikens nr 5 Smedstorp- Lunnarp- Tomelilla- Svampakorset- Ramsåsa- Tomelilla st
Följer väg 11 anländer 7.51
Skånetrafikens nr 4/Regionsbuss 337 Brösarp- Eljaröd- Fågeltofta- Skåne Tranås -Svampakorset –
Tomelilla st
Följer väg 19 anländer 7.43
Regionsbuss 337 Allevad – Benestad kyrka- Tomelilla station
Anländer 8.09
Regionsbuss 337/338 Norrbo – Tryde Eke - Tomelilla station
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Anländer 8.10
Regionsbuss 579 Ekerödskorset – Onslunda brännor – Bokehill- Onslunda busstation- SpjutsstorpSälshög – Tomelilla st anländer 8.08
Kastanjeskolan börjar idag sin undervisning kl 8.00, att ändra starttid, till 8.20, skulle påverka
skolskjutsarna för årskurs f-6 då de skolskjutsar som trots allt blir nödvändiga ska fortsätta ut till
byskolorna.
Eventuella fördelar med linjelagd skolskjuts
•
•
•

•
•
•
•

Mindre stök på bussarna/tågen då eleverna åker med andra resenärer.
För elever som bor nära en kollektivtrafikens hållplatser kan det innebära att de åker senare
på morgonen.
Om Tomelilla kommun beslutar att låta ge eleverna inte bara skolbiljett utan ungdomsbiljett
kan eleverna åka hem på kvällarna (och på helgerna) efter till exempel efter fritidsaktiviteter.
Dock kan det bli svårt för de elever som får matarbuss till hållplatserna. De kommer inte ha
den möjligheten.
Inga extra kostnader för tåg, -bussbiljett vid studiebesök.
Underlättande för elever med växelvist boende där den ena vårdnadshavaren inte bor i
Tomelilla kommun.
Tidigare erfarenheter för elever att resa med kollektivtrafik.
Utökat underlag för kollektivtrafiken.

Eventuella nackdelar med linjelagd skolskjuts
•

•
•
•
•

När eleverna kommer att gå av och på bussarna/tåget på Tomelilla station och sedan ha en
gångsträcka till Kastanjeskolan kan detta innebära mer stök och att elever blir utsatta för
kränkningar på buss-, tåg-, gångsträckan och att skolan i lägre grad upptäcker detta då
kontakten med busschaufförerna minskar.
Att åka samma tur som vuxna varje dag kan leda till att kontakter knyts som inte är
gynnsamma för eleverna.
Både väg 11 och 19 är mycket trafikerade och saknar i sträckor vägren, att låta 13-16-åringar
gå längre sträckor än idag längs vägarna för att nå hållplatser kan innebära risk.
Att elever blir tvungna att korsa väg 11 och 19 i större utsträckning än idag kan innebära risk.
Matarbussen (som till viss del kommer behöva köra elever till kollektivtrafikens hållplatser
eftersom kollektivtrafiken hållplatser ligger med för långt mellanrum) kommer behöva köra
samma sträcka som kollektivtrafiken för att hämta upp eventuella elever som har för långt till
hållplatsen. Ur miljösynpunkt kan detta bli en försämring.
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Om behoven för eleverna är liknande idag
130 elever åker idag skolskjuts i årskurs 7–9. Med linjelagd skolskjuts skulle det hända följande för
dem (tåget är inte med räknat på grund av att eleverna blir sena då):
Cirka 10 elever får tydligt kortare busstid.
14 får längre till hållplats.
23 elever behöver korsa väg 11.
32 elever behöver åka matarbuss till kollektivtrafiken.
43 elever kan ta kollektivtrafiken utan matarbuss.
10 elever behöver skolskjuts eftersom ingen kollektivtrafik finns.
32 elever kan ta Regionsbuss 579 (blir sena till skolan eller behöver skolskjuts).
11 elever behöver åka matarbuss till Regionsbuss 579 (blir sena till skolan eller behöver skolskjuts).
2 elever kan ta Regionsbuss 337 och 338 (blir då sena till skolan eller behöver skolskjuts).

Kostnader
Tomelilla kommuns skolskjutsavtal gäller till 2023-07-31 med möjlighet till förlängning 2+2 år.
Beroende på hur ovanstående hanteras kan nästa skolskjutsupphandling minskas i omfång med, om
det vore idag, 76 elever. Upphandlingen var av ett värde av 6 749 000 kr per läsår enligt avtal (2019)
då antal elever som är skolskjutsberättigade är 545 elever i Tomelilla kommun.
Som jämförelse kostade 2019 en skolbiljett 6550 kr per elev och läsår. Det är viktigt att komma ihåg
att eleverna som åker matarbussar även kommer behöva skolbiljett.
Eventuellt skulle ett nära samarbete med Trafikverket och Region Skåne kunna förändra dragning av
linjer och placering av hållplatser. Utbyggnad av cykelvägar skulle också kunna minska behov av
skolskjuts eller matarbuss särskilt vid väg 11 och 19.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 oktober 2021

Fn § 107

Dnr FN 2021/83

Uppdrag från kommunstyrelsen
avseende vuxenutbildning
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen om fortsatt arbete för en
vuxenutbildning i samverkan mellan kommunerna Ystad, Sjöbo, Simrishamn och
Skurup.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i samband med uppföljning av tertialrapport 1 att
förvaltningen utreder olika möjligheter gällande vuxenutbildning. Förvaltningen har
tagit fram en rapport där olika alternativ presenteras och värderas. Vidare innehåller
rapporten fakta och bakgrundbeskrivningar. Kommunstyrelsen beslutade att
utredningen ska redovisas för styrelsen och familjenämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Vuxenutbildning är ett strategiskt viktigt verktyg med stark koppling till kommunens
ekonomi på längre sikt. En effektivt organiserad vuxenutbildning med hög kvalité är
avgörande för kommunens tillväxtmöjligheter.
Barnperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende
Miljöperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen om fortsatt arbete för en
vuxenutbildning i samverkan mellan kommunerna Ystad, Sjöbo, Simrishamn och
Skurup.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 oktober 2021

§ 107 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.3465.
Uppdrag från kommunstyrelsen avseende vuxenutbildning, handlingsid: Fn
2021.3443.
Ks § 54/2021 Tertialrapport 1 2021 för Tomelilla kommun, handlingsid: Fn
2021.2327.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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2021-10-04

Vuxenutbildning, Tomelilla kommun
I samband med uppföljningen av tertialrapport 1 fick förvaltningen i uppdrag att;
”Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom vuxenutbildning.
Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under 2021.”
Förvaltningen har tolkat uppdraget som en förutsättningslös utredning med brett anslag. En
utredning som ska kunna ligga till grund för strategiska beslut gällande vuxenutbildning
framgent.
Bakgrund
Vuxenutbildningen har för många kommuner en central del i att skapa tillväxt, sysselsättning och
kompetensförsörjning. På individnivå, för kommuninvånarna, är vuxenutbildningen en möjlighet
till ökad utbildning, yrkesväxling och självförsörjning. Målgruppen för vuxenutbildning är mycket
bred och heterogen. Föreliggande utredningen tar sikte på kommunal vuxenutbildning, populärt
benämnt Komvux, dvs utbildningsformer reglerade i skollagens 20 kapitel. Yrkeshögskola,
folkhögskola och andra utbildningar för vuxna som inte regleras i skollagen utelämnas.
Folkhögskola kommer dock att omnämnas i rollen som vuxenutbildningsanordnare för
utbildning i svenska för invandrare (SFI).
Vuxenutbildningen har i närtid genomgått en hel del förändringar avseende såväl finansiering
som vilka som har rätt att deltaga i vuxenutbildning. Vuxenutbildningen är kanske också den
utbildningsform som är mest påverkad av statliga finansieringsbeslut. Vuxenutbildningens
omfattning och innehåll är till betydande delar påverkat av vilka statsbidrag och vilka särskilda
satsningar som regering och riksdag beslutar om.
Lite slarvigt kan man dela in vuxenutbildningen i två delar utifrån ett deltagarperspektiv;
Rättighetsutbildningar – dvs där sökande har en individuell rättighet att deltaga i
vuxenutbildning, respektive utbildningar där denna individuella rätt inte föreligger.
Rätten till utbildning har succesivt breddats och satsningar liknande dem som gjordes i slutet på
90-talet/början 2000-talet, det som då benämndes kunskapslyftet har repriserats de senaste femsex åren och en betydande rätt till vuxenutbildning är nu rådande. Alla som saknar kunskaper
motsvarande grundskola (vuxenutbildning på grundläggande nivå), alla som saknar
grundläggande och/eller särskild behörighet till högskola/universitet/yrkeshögskola
(vuxenutbildning på gymnasial nivå), alla som saknar grundläggande kunskaper i svenska
(svenska för invandrare) samt alla vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning (särskild
utbildning för vuxna) har rätt att deltaga i vuxenutbildning. I enlighet med
medfinansieringsprincipen har staten kompenserat kommunerna för det succesivt ökade
1

34

2021-10-04
åtagandet gällande vuxenutbildning, dvs att fler fått rätt att deltaga, i det generella statsbidraget. I
skrivande stund är det främst gymnasial yrkesvuxutbildning där kommuner kan neka studerande
att deltaga, denna utbildningsform är inte en rättighet för kommuninvånarna.
Tomelilla kommun har ingen vuxenutbildning i egen regi men är tvungna att tillhandahålla
vuxenutbildning. För närvarande och sedan tid tillbaka löser Tomelilla kommun detta genom ett
samverkansavtal med Ystad kommun. Samverkansavtalet ger Ystad kommun rollen som
huvudman för Tomelilla kommuns vuxenutbildning, Tomelilla kommun har rollen som
hemkommun. Det är vanligt förekommande att mindre kommuner tecknar samverkansavtal för
hela eller delar av vuxenutbildningen med andra kommuner. Det är också tämligen vanligt att
kommuner går samman i olika konstellationer för gemensamma lösningar avseende
vuxenutbildning, exempelvis vuxenutbildningsförbund.
Utöver möjligheterna att bedriva vuxenutbildning i egen regi, i samverkan med annan
kommun/andra kommuner/regionen, ger skollagen möjligheter att handla upp vuxenutbildning
– överlämna uppgiften på entreprenad, huvudmannaskapet är dock kvar i upphandlande
kommun.
För vuxenutbildning, SFI, utför även folkhögskolor med betygsrätt (särskild ansökan/beslut)
utbildning. Folkhögskolor med betygsrätt i SFI har rätten att ta emot elever oavsett vilken
kommun eleverna kommer ifrån om dessa är behöriga för utbildningen. Ersättning ska lämnas av
hemkommunen motsvarande hemkommunens kostnader för utbildningen. För närvarande har
Österlen folkhögskola betygsrätt och bedriver SFI för en övervägande majoritet av Tomelillas
SFI- studerande. Övriga SFI-studerande från Tomelilla genomför sina studier hos
vuxenutbildningen i Ystad. Volymmässigt är SFI den utbildningsform inom vuxenutbildningen
som har flest studerande i Tomelilla. Antalet studerande per utbildningsform inom
vuxenutbildningen fördelar sig enligt följande:
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Utbildningsform
Särskild utbildning för vuxna
SFI egen regi på regementet
SFI på Folkhögskola
Gruv egen regi på regementet
Gruv via Hermods med
handledning på regementet
Gy allmänna ämnen egen regi på
regementet
Gy allmänna ämnen via
Hermods med handledning på
regementet
Gy vård- och omsorgsutb via
Hermods med handledning på
regementet
Gy yrkesutbildningar via
Hermods med handledning på
regementet
Gy yrkesutbildningar via andra
utbildningsanordnare
(kommuner)
Yrkes-SFI vård- och omsorg egen
regi på regementet
Äldreomsorgslyftet
Totalt

Antal studerande, Tomelilla
augusti 2021
1
17
73
7
19
4
60
19
21
24
3
20
268

3
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Av redovisade volymer framgår att det, i augusti 2021, rör sig om totalt
268 studerande (inbegriper såväl heltidsstuderande som
deltidsstuderande) från Tomelilla vid vuxenutbildningen i Ystad +
Österlens folkhögskola. Nedan ser ni hur dessa fördelas utifrån olika
parametrar:
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Slutsatser avseende vilka utbildningar Tomelillastuderande deltar i, ger att
majoriteten läser på antingen distans, vad gäller utbildningsformerna,
vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå för
grundläggande alt särskild behörighet eller deltar i Österlens folkhögskolas
SFI. Majoriteten av elever studerar vid en rättighetsutbildning 68%, övriga
deltar i yrkesutbildning (70 %-ig finansiering via statsbidrag). I den senare
gruppen ingår även studerande inom äldreomsorgslyftet (särskild satsning
för anställd personal inom Vård-och omsorg) och studerande som läser
Yrkes-SFI.
Samarbete och uppföljning:
Under de senaste åren har samarbetet med huvudmannen för
vuxenutbildningen (Ystad) och hemkommunen (Tomelilla), utvecklats
succesivt. Regelbundna möten hålls om studerandevolymer, särskilda
satsningar (exempelvis lärcentersatsningen), kvalitetsuppföljningar och
ekonomi. Tomelilla kommun har blivit mer aktiva i samarbetet i rollen som
hemkommun. Uppföljningar på individnivå genomförs kontinuerligt där
utbildningsanordnaren, vuxenutbildningen i Ystad och Tomelilla kommun
skapar en gemensam bild och synkroniserar arbetet. Vuxenutbildningen
tillsammans med Tomelilla kommun för en gemensam dialog med
Österlens folkhögskola för att hitta optimala arbetssätt och arbetsformer.
Tomelilla kommun för även en direkt dialog på tjänstemannanivå med
Österlens folkhögskola avseende deras SFI-utbildning med uppföljning på
individnivå. I och med att Tomelilla tecknat samverkansavtal med Ystad
kommun avseende vuxenutbildning ingår Tomelilla i det SÖSKgemensamma arbetet gällande vuxenutbildning.
Vuxenutbildningsproducenterna inom SÖSK träffas regelbundet för att
stämma av och för erfarenhetsutbyte. Mer konkreta delar av samverkan
består i samsök av statsbidrag för regional yrkesvuxutbildning och
upphandling av entreprenad inom distansutbildning. I SÖSK-området
bedrivs vuxenutbildning i egen regi i samtliga kommuner, Sjöbo,
Simrishamn, Skurup och Ystad undantaget Tomelilla kommun.
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Utvecklingsområden och utmaningar
Vuxenutbildningen är som tidigare beskrivet ett viktigt område med starka
kopplingar till välfärd och tillväxt, ett strategiskt verktyg.
Vuxenutbildningen kännetecknas också av tydlig statlig intervenering.
Mängden riktade och eftersökningsbara statsbidrag till vuxenutbildningen
är betydande. Staten har vidare konstaterat att vuxenutbildningen i
grunden har starka regionala kopplingar och band. Något som återspeglas i
upplägget för en del av statsbidragen kopplade till vuxenutbildningen, där
kravet är att flera kommuner gemensamt ska ansöka om statsbidrag,
exempelvis för gymnasial yrkesvux. Staten har genom utredningar,
stasbidragskonstruktion och förordningstext skrivit fram
yrkesutbildningens regionala status. Vad gäller SÖSK-området, ett
delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadsområde kännetecknas detta
av, i en jämförelse små kommuner, som måste samverka i
vuxenutbildningsfrågan, såväl av formella skäl, samsök av statsbidrag
exempelvis, som av strukturella skäl. Vuxenutbildningsproducerande
kommuner konkurrerar om kompetens (personal) och studerandevolymer.
Strategiska frågeställningar och värdering gällande organisering av
vuxenutbildning
Hur ska vuxenutbildningen utformas och organiseras i framtiden för
Tomelilla kommun? Nedan kommer ett antal olika scenarion/utfall att
presenteras. En värdering av de olika utfallen kommer också att göras.
Ytterst är vägvalsfrågan politisk. Tomelilla kommun är också speciellt i
avseendet att vi saknar vuxenutbildning i egen regi och slipper därigenom
vissa dimensioner i ett beslutsfattande som producerande kommuner
måste ta hänsyn till. Tänkbara huvudscenarion/utfall är:
-

Vuxenutbildning i egen regi
Upphandlad vuxenutbildning
Samverkansavtal med en kommun
Samverkansavtal med flera ingående kommuner

Vuxenutbildning i egen regi
Att bedriva utbildning i egen regi skapar goda förutsättningar för ägarskap,
inflytande och förutsägbarhet. Möjligheten att styra verksamheten ökar
likaså den naturliga insynen. För Tomelillas del saknas dock ett par viktiga
faktorer för att detta skulle kunna vara ett rimligt alternativ, kompetens
och studerandevolymer. Tomelilla kommun saknar gymnasieskola (vilkens
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kompetenser i grova drag motsvarar vuxenutbildningens) och det saknas
studerandevolymer. Infrastrukturen för vuxenutbildning finns inte och är
svår att bygga upp från grunden. Ser vi till studerandevolymer, augusti
2021 så finns inte heller någon ekonomisk/organisatorisk bärkraft. Grovt
uttryckt, ”Vi får ihop till en klass, bestående av alla i vuxenutbildningen
ingående utbildningsformer”. Österlens folkhögskola har som tidigare
beskrivet riksintag och kommer fortsatt att bedriva SFI-utbildning.
Upphandlad vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är det enda område inom det obligatoriska
skolväsendet som helt kan utföras på entreprenad. Numera ges även
möjlighet att rektorsfunktionen och därigenom delar av
myndighetsutövningen ingår i entreprenaden. Upphandlande kommun
behåller dock huvudmannaskapet och de uppgifter/ansvar som följer av
detta. Mottagande och antagning är sådana delar som stannar kvar i den
kommunala organisationen. Även andra uppgifter som är riktade till
huvudmannen kvarstår i den kommunala organisationen.
Som en följd av ovanstående behöver upphandlande kommun/kommuner
en egen organisation för huvudmannaskapet exempelvis antagnings- och
uppföljningskapacitet. För att kunna skapa effektiv och ekonomiskt
fördelaktig upphandling behövs tillräckligt stora studerandevolymer. Det är
bland annat därför upphandlad distansverksamhet sker gemensamt i SÖSKområdet. Tomelilla kommun som enskilt upphandlande kommun löper
betydande risk för ofördelaktiga anbud utifrån de låga
studerandevolymerna.
Samverkansavtal med en kommun
Tomelilla kommun har som tidigare beskrivet samverkansavtal med en
kommun, Ystad kommun. De senaste två samverkansavtalen har löpt årsvis
och ett utvecklingsarbete avseende uppföljning, dialog mm är pågående.
Utmaningarna med ett samverkansavtal, att överlåta både utförande och
huvudmannaskap, är flera. Huvudmannens ambitioner och inriktningar i
huvudmannakommunen blir styrande. Eventuella satsningar beslutas och
bestäms i huvudmannakommunen. Huvudmannakommunen kan ha
politiska ambitionsnivåer som inte återfinns i hemkommunen och viceversa. Förutsägbarheten för hemkommunen och huvudmannakommunen
avseende kostnader, utbildningsutbud försvåras. Då det kommunala
budgetarbetet allt som oftast löper med liknande tidplan orsakas
komplicerade planeringsförutsättningar för såväl huvudmannakommunen
som hemkommunen.
7
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Fördelar med samverkansavtal är ett ökat studerandeunderlag vilket ger
stordriftsfördelar, effektivitet och ett bredare erbjudande till medborgarna.
Förutsättningar för att nå positiva effekter enligt ovan är att samverkande
kommuner tillsammans har tillräckligt stor studerandevolym.
Samverkansavtal med flera ingående kommuner
Som beskrivet i tidigare avsnitt styr staten tydligt mot mer av regional
samverkan när det kommer till kommunal vuxenutbildning. Staten likt
många kommuner ser svårigheter med ”för lokal” vuxenutbildning.
Vuxenutbildningen bör spegla naturliga arbetsmarknadsregioner och
den kompetensförsörjning dessa behöver på kort och lång sikt. När
enskilda kommuner i svag samverkan bedriver vuxenutbildning
riskeras ineffektivitet, suboptimeringsproblematik och
kvalitetsförluster.
Flera samverkande kommuner kan lättare skapa förutsättningar för en
diversifierad, effektiv vuxenutbildning, såväl i kommunal regi som
upphandlad regi. Större studerandevolymer och samverkan kring var
utbildningar ska ges samt vilka utbildningar som ska handlas upp
skapar förutsättningar för en väl avvägd vuxenutbildning med hög
kvalité och medborganytta.
Utmaningar för en vuxenutbildning i samverkan med flera ingående
kommuner liknar den för enskilda kommuner i samverkan. Svårigheter
avseende planeringsförutsättningar, förutsägbarhet och asymmetriska
ambitionsnivåer.
Rekommendation
Valet hur vuxenutbildningen ska organiseras avseende driftsform är
en strategiskt mycket viktig politisk fråga. Givetvis med olika
implikationer beroende på infrastrukturen för utbildning ser ut i de
olika kommunerna och hur de olika kommunerna valt att organisera
sin vuxenutbildning. Tomelilla kommun kan stå lite friare vid val av
inriktning, det finns ingen inre hänsyn som måste beaktas. Ingen
intern organisation som initialt berörs och inga direkta bindningar till
det övriga skolväsendet i kommunen. Tomelilla kommun står
därigenom lite friare vid val av inriktning men är samtidigt mer
sårbara än vuxenutbildningsproducerande kommuner. Tomelilla
kommun måste säkra vuxenutbildningstillgång. Uppdraget från
kommunstyrelsen ska förstås i ljuset av detta och vuxenutbildningens
roll som verktyg för tillväxt och medborgarnytta.
8
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Utifrån tidigare redovisade för- och nackdelar för olika
organisering/driftsformer av vuxenutbildning rekommenderar
förvaltningen att Tomelilla kommun beslutar om vidare arbete för en
vuxenutbildning i samverkan med flera kommuner. Tomelillas
geografiska läge, redan upparbetade samarbete med Simrishamn,
Ystad, Sjöbo samt Skurup gör det naturligt att det är dessa kommuner
och Tomelilla kommun som bör omfattas i fortsatt arbete kring att
ingå i samverkan om vuxenutbildning.
Frågeställningar att ta med i ett arbete om ”SÖSK-gemensam”
vuxenutbildning förväntas behandla utmaningar beskrivna gällande
kommuner i samverkan, exempelvis;
-

Hur tillser man ingående kommuners möjligheter att påverka?
Hur skapas goda planeringsförutsättningar och
förutsägbarhet?

Då frågan är en strategiskt politiskt viktig fråga är det av högsta vikt
att den lyfts inom pågående SÖSK-samarbete på politiska nivå och
tjänstemannanivå i SÖSK-fora. Som tidigare konstaterat har
vuxenutbildningsproducerande kommuner behov av att arbeta med
frågeställningen utifrån egna implikationer kopplat till den egna
kommunens organisation.
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Region Skåne

Handläggare: Terese Bruhn
Titel: Planarkitekt
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2020/210
Datum 15 november 2021

Yttrande över regionplan för Skåne
granskningshandling 2022-2040
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom SÖSK:s gemensamma yttrandet över
granskningshandling Regionplan Skåne.

Ärendebeskrivning

Sedan 2019 arbetar Region Skåne med att ta fram en regionplan för Skåne. I plan och
bygglagen regleras att Stockholm och Skåne ska ta fram regionplaner som är
vägledande för kommunernas planering i frågor där samsyn är angeläget.
Region Skåne har lämnat ut förslaget för granskning och önskar särskilt synpunkter
på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och
syfte som planen avser:
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala
planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.
Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Det
öppna Skåne 2030.
Kommunerna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads har i samverkan tagit fram
ett gemensamt yttrande över regionplanen.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger
vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk
planering sedan 2005.
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus
på fysisk planering. Granskningshandlingen är ett förslag på regionplan och hur
samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Granskningsförslaget
presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk:
Regionplan för Skåne 2022-2040 - granskningshandling (arcgis.com)
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner samverkade under våren 2021
om ett gemensamt yttrande över samrådshandlingen av Regionplanen. Nu, under
hösten 2021, har kommunerna i samverkan tagit fram ett gemensamt yttrande över
regionplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, synpunkter som
framförts tidigare som än saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på
regionplanens olika avsnitt. Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till
arbetsgruppen för planen.
Såsom regionplanen är uppbyggd återkommer vissa frågor under olika avsnitt.
Yttrandet från sydöstra Skåne följer regionplanens struktur, varför vissa synpunkter
återkommer under olika rubriker i takt med att de detaljeras.
I beredningen av ärendet har följande tjänstepersoner deltagit:
Ystad:
•

Samhällsbyggnadschef Sofia Öreberg

•

Stadsarkitekt Leila Ekman

•

Trafikplanerare Emma Holgersson

Simrishamn:
•

Översiktsplanerare Ann-Sofie Pellas

•

Infrastrukturstrateg/Planarkitekt Erica Johansson

•

Stadsarkitekt Anna Eliasson

Tomelilla:
•

Tillväxt och utvecklingschef Helena Berlin

•

Verksamhetsutvecklare Linda Wolski

•

Planarkitekt Terese Bruhn

Sjöbo:
•

GIS-strateg/Samhällsplanerare Elin Brudin

•

Mobilitetsansvarig Caroline Kroeker
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Process inom respektive kommun:
Förankring i resp KSAU i november
•

Sjöbo 23 november

•

Simrishamn 24 november

•

Tomelilla 24 november

•

Ystad (dock KS) 24 november

Att/om respektive kommun ställer sig bakom yttrandet beslutas av kommunstyrelse i
•

Simrishamn 8 december 2021

•

Tomelilla 15 december 2021

•

Sjöbo 16 december 2021

•

Ystad 22 december 2021

Ekonomiska konsekvenser
Detta ärende föranleder i sig inga kostnader, mer än att det är ett omfattande arbete
som pågår med regionplanen. De tidsresurser som satsas för kommunernas
engagemang i arbetet är relativt omfattande. Bara att läsa in sig på förslaget och
skriva samma det gemensamma yttrandet har uppskattningsvis inneburit minst en
veckas mantimmar i respektive kommun.
Barnperspektivet
I regionalplanen berörs arbetet med FN:s konvention om barns rättigheter och
tydliggör att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa barns rättigheter.

Miljöperspektivet
Regionalplanen berör både de svenska miljömålen, det långsiktiga målet för den
svenska klimat- och energipolitiken samt FN:s hållbarhetsmål. Genom att säkerställa
kopplingarna tar planen hänsyn till den långsiktiga hållbarheten i utvecklingen.

Uppföljning
Granskningsperioden startar i oktober 2021 och avslutas i december 2021.
Regionalplanen ska sedan antas av Regionfullmäktige i juni 2022, planen kommer
därefter att ses över och revideras en gång per mandatperiod.
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Beslutsunderlag

Förslag till Yttrande över granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040,
2021-11-10
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, 2021-11-15
Kommunledningskontoret

Terese Bruhn
Planarkitekt
Beslutet skickas till:
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Tomelilla kommun
Ystads kommun
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Mottagare: Region Skåne,
Regionala utvecklingsnämnden
e-post: region@skane.se
Ärendenummer 2019-RU000065

Sydöstra Skånes kommuners yttrande över
Granskningshandling för Regionplan för Skåne 2022–2040
Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger vidare på
Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk planering sedan 2005.
Region Skåne har lämnat ut förslaget för granskning och önskar särskilt synpunkter på huruvida
förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser:
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska
kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen ska bidra till genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har i samverkan tagit fram ett gemensamt
yttrande över regionplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, synpunkter som
framförts tidigare som än saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på regionplanens
olika avsnitt.
Yttrandet behandlas av Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK, den 6 december 2021 innan
respektive kommuns kommunstyrelsen beslut att stå som avsändare av yttrandet.
Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till arbetsgruppen för planen.

Övergripande synpunkter
Sydöstra Skånes kommuners övergripande synpunkter på granskningshandlingen samlas i tre
punkter där kommunerna har invändningar mot regionplanen, och där SÖSK fortfarande
efterlyser ändrade eller kompletterade ställningstaganden. Dessa är:




Regionplanens framåtsyftande funktion. Planen behöver vara mer framåtsyftande
och beskriva det önskade läget för målåret 2040 och för utblicken mot 2050, samt tydligt
skilja på nulägesbeskrivningar och beskrivningar av var Skåne står 2040/2050.
Strukturkartan är ett tydligt exempel på ett avsnitt där innehållet i regionplanen enbart
bygger på de förutsättningar som finns i nuläget, i och med att olika kategorier i kartan
behöver uppfylla utvalda kriterier som alla bygger på en nulägesbeskrivning. För att
bättre uppfylla sin funktion anser SÖSK att strukturkartan snarare borde visa de breda
penseldragen för hur Region Skåne anser att en framtida önskvärd utveckling ska se ut. I
annat fall blir strukturkartan snarare en kompletterande del till avsnittet om
planeringsförutsättningar.
Regionplanens roll och syfte. Planen behöver kompletteras med en beskrivning av
relationen mellan regionplanen och kommunernas översiktsplaner, där kommunernas
rätt till självbestämmande och kommunernas planmonopol respekteras. Regionplanen
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behöver avgränsas till att behandla regionala och mellankommunala frågor, samt
kompletteras med väsentliga sådana som kräver samordning mellan kommuner.
Klimatmål. Det är angeläget att bilden över klimatutsläppstrenden i Skåne kompletteras
med en linje som visar den återstående mängden koldioxid som enligt klimatforskningen
kan släppas ut i Skåne för att regionen ska ha tagit sin del av ansvaret för att uppnå
Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Kvarvarande synpunkter från samrådsskedet:
SÖSK vill tacka för den omsorg som region Skåne har visat att lyhört omhänderta många av de
synpunkter som kommunerna framförde i samrådsskedet.
Från de synpunkter som SÖSK framförde redan i samrådsskedet och som än inte har beaktats
ser SÖSK följande som särskilt angelägna att beakta:
SÖSK anser att ordet ska ska bytas mot kan i beskrivningen av relationen mellan regionplanen
och kommunernas översiktsplaner: Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck och
beskriver strategier och principer som kan utvecklas vidare och konkretiseras i den kommunala översiktliga
planeringen. Regionplanen är enbart vägledande för den kommunala planeringen, och det finns
inga tvingande bestämmelser om att kommunerna måste ta in regionplanens strategier och
principer i sina översiktsplaner. Varje kommun kan utifrån det kommunala planmonopolet välja
vad som är relevant för den egna kommunens förutsättningar.
Sydöstra Skåne kan med fördel pekas ut som en grön tillväxtmotor i målbilden för 2040, för en
mångsidig och balanserad tillväxt inom Skåne. Sedan samrådsskedet har tyngdpunkten på västra
Skåne balanserats något, men SÖSK anser fortfarande att beskrivningen av sydöstra Skånes
betydelse, utöver dess rekreationsvärden, behöver stärkas. Sydöstra Skåne bidrar med värden
som stärker hela Skånes attraktion. I strukturbild för Skåne finns mer om livskvalitet med, men
det kommer inte till uttryck i regionplanen.
SÖSK vill även påtala att korridoren för Simrishamnsbanan är viktig att ha med i regionplanen
som en framtida infrastruktursatsning och korridoren bör visas i strukturkartan.
Simrishamnsbanan skulle bidra till att knyta samman regionens östra och västliga delar och öka
tillgängligheten för sydöstra Skånes invånare. Detta knyter väl samman med utmaningen om att
säkerställa en ökad tillgänglighet i regionen och samtidigt ställa om till ett hållbart, innovativt transportsystem.

Synpunkter på regionplanens olika avsnitt
Regionplanen är en fördjupning och vidareutveckling av arbetet med Strukturbild för Skåne.
Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens målbild om det flerkärniga Skåne och
består av sex övergripande planeringsstrategier samt en strukturkarta som utgör planens
övergripande strategiska riktning med sikte på 2040, med utblick mot 2050. Regionplanen med
tillhörande strukturkarta behöver bli avsevärt mera orienterad mot det framtida önskade läget,
samt visa hur planen tar hänsyn till och vägleder sydöstra Skånes kommuners möjligheter att
utvecklas som delregion i Skåne med utgångspunkt i arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur och
bostadsbyggande.
Ortstrukturen med tillväxtmotorer är framtagen utifrån nuläget, men en plan för framtiden ska
lämpligen visa hur vi når ett önskat framtida läge med fler tillväxtmotorer och ökad tillväxt.
Planen behöver också visa hur regionen med stöd av kommunerna kan nå en balanserad
flerkärnighet.
Planeringsförutsättningar:
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Trender, utmaningar och omvärld. Avsnittet behöver utvecklas för att bättre fånga in
varierande förutsättningar inom olika delar av Skåne. I flera regionala styrdokument konstateras
att sydöstra Skåne har störst utmaning i Skåne att uppnå god geografisk tillgänglighet med
tillgång till arbetsmarknad, utbildning, bostäder och pendlingsförutsättningar. Detta bör
beskrivas, tillsammans med förslag under avsnittet Utvecklingsinriktning om hur denna ojämlikhet
ska utjämnas till 2040.
Att säkerställa en ökad tillgänglighet i regionen och samtidigt ställa om till ett hållbart, innovativt
transportsystem beskrivs i regionplanen som en av Skånes största nuvarande utmaningar. Under
kapitlet om utmaningarna framkommer det att en effektiv markanvändning där kollektivtrafiken
är strukturbildande kommer att behövas. En generell utmaning i Skåne är att bebyggelsen sprids
ut allt mer och att handeln exploateras utanför tätorterna. Motsatt finns det en utmaning i att
förtäta och samtidigt klara klimatanpassningar och ekosystemtjänster i tätorterna. I texten under
utmaningen “Att säkerställa en ökad tillgänglighet i regionen och samtidigt ställa om till ett hållbart,
innovativt transportsystem” är fokus kollektivtrafik. I nuvarande text ligger dock mycket fokus på
överflyttning av person- och godstransporter till järnvägen. Sydöstra Skåne anser att perspektivet
behöver breddas till att även innefatta överföring till busstrafik samt till gång och cykel.
Sydöstra Skåne ser gärna ett utvecklat resonemang kring mikromobilitetens potential att
motverka effektbristen på el och samtidigt åstadkomma kraftfulla energi-, utsläpps- och
folkhälsobesparingar inom transportsektorn.
Utvecklingsinriktning:
Gällande planeringsstrategier
Planeringsstrategin “Stärka Skånes relationer med omvärlden” har stort fokus på förbindelser över
Öresund. SÖSK anser att kopplingarna från Ystad och Trelleborg vidare ut i Europa behöver
synliggöras på ett likvärdigt sätt som kopplingarna från västra Skåne i Regionplanen.
Gällande strukturkartan
SÖSK har noterat att regionen inte har tagit höjd för förslaget om att definiera sydöstra Skåne
som en grön tillväxtmotor. SÖSK ser en vinning i att det i alla Skånes hörn finns en utpekad
tillväxtmotor för att binda samman Skåne och stärka den geografiska ojämlikheten. De kriterier
som regionen använder för att definiera tillväxtmotorer bör kunna anpassas till den potential
som sydöstra Skåne står för. Därmed kan den gemensamma viljeinriktning som finns hos Region
Skåne och kommunerna om att sydöstra Skåne ska utvecklas till en grön tillväxtmotor under
planperioden borde uttryckas i strukturbilden.
En rad faktorer visar att sydöstra Skåne redan bidrar till Skånes och Sveriges tillväxt inom de
gröna näringarna, näringar som kommer att öka i betydelse utifrån de trender som beskrivs i
planen. För att hela Skåne ska leva och utvecklas behöver även landsbygden utvecklas och
förändras. Landsbygden bidrar stort till Skånes och Sveriges ekonomi och tillväxt. Av den
anledningen behöver regionplanen också förstärkas med planeringsprinciper som direkt stödjer
en stark landsbygdsutveckling i Skåne. Det borde finnas utrymme för att betona det unika med
sydöstra Skåne, att det ska tas tillvara på och utvecklas i syfte att sydöstra Skåne behöver
prioriteras och synliggöras för att öka och befästa det regionala mervärdet som en miljö som
erbjuder hög livskvalitet.
Det är bra att ortsstrukturen har utvecklats genom att de mindre orterna i Skåne pekas ut som
strategiska noder i regionplanen. Dessa noder spelar en viktig roll i att skapa en positiv
landsbygdsutveckling och för att skapa en attraktiv och levande landsbygd. Dock bör en
avstämning mot respektive kommuns översiktsplan göras om vilka orter som ska pekas ut i en
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framåtsyftande plan. Det är inte självklart att en nulägesanalys är en bra grund för hur orterna
avses att utvecklas i ett 2040-perspektiv.
Det framgår i kartan över den regionala transportinfrastrukturen att stråken som förbinder
tillväxtmotorerna med de regionala kärnorna har getts en mörkare grå färg än regionalt viktiga
stråk. SÖSK anser att det behöver tydliggöras vilka aspekter som vägts in i värderingen och vill
understryka vikten av att regionplanen belyser potentialen i att regionalt viktiga stråk som
förbinder strategiska noder med varandra och regionala kärnor måste utvecklas. SÖSK anser att
den nuvarande kartan visar en nulägesbeskrivning över transportsystemets dignitet istället för att
visa visionen om hur Skånes transportsystem ska se ut i framtiden.
Som utvecklingsinriktning nämns: “Verka för att de strategiska noderna kopplas samman med en eller
flera regionala kärnor eller tillväxtmotorer så att effekterna av utvecklingen sprids till hela Skåne.”. Som ett
led i detta anser SÖSK att stråket Simrishamn – Tomelilla - Sjöbo - Malmö/Lund behöver
belysas på ett likvärdigt sätt som de stråk som förbinder tillväxtmotorer med regionala kärnor
och ges en starkare dignitet i kartan. Väg 11 har på många sätt en liknande funktion som väg 21 i
norra Skåne, som har en mörk färg. Väg 11 är av central, strategisk betydelse för hela sydöstra
Skåne och måste därmed utformas så att vägen bidrar till att det blir hållbart att bo, verka och
vistas även i vår del av Skåne. Tillgängligheten mellan sydöstra och västra Skåne måste stärkas
för att jämna ut den befintliga obalansen som finns gällande geografisk tillgänglighet och
relationen mellan stad och landsbygd.
Det är en förutsättning att hela stråket Simrishamn – Tomelilla – Ystad - Malmö, där även
Österlenbanan ingår, pekas ut med starkare dignitet. Regionplanen måste tydligare visa
potentialen i att fortsatt utveckla hela stråket och vilka positiva effekter för bostadsbyggandet
satsningen genererar. Utöver att stråket förbinder sydöstra Skåne med Malmö-Lund-regionen ger
den förutsättning för att utveckla stationsorter utmed banan. För sydöstra Skåne är utvecklingen
av Ystad-Österlenbanan, för mer robust trafikering och ökad turtäthet mest prioriterat, vilket
Regionplanen måste ta hänsyn till.
SÖSK anser att väg 9, sträckan Simrishamn – Ystad och vidare till Trelleborg, behöver vara
utpekad som ett regionalt viktigt stråk i kartan för transportinfrastruktur. Stråket förbinder
städerna Ystad och Simrishamn samt Trelleborg med varandra och utgör en viktig länk för att
stärka tillgängligheten till och mellan de regionala kärnorna samt ett starkt pendlingsstråk för
arbets- och skolpendling.
I beskrivningen av Ystad som regional kärna anges specifika samarbeten mellan kommunerna i
sydöstra Skåne, som i sak är korrekta. Dock, samarbeten pågår inom flera områden av betydelse
för Skånes utveckling. SÖSK ser inget behov av att precisera samarbetsområden i regionplanen.
I samma avsnitt betonas kapacitetsbristen på Ystad och Österlenbanorna som en särskild
utmaning. Med hänsyn till arbetspendling i båda riktningar och den internationella godstrafiken
anser SÖSK att även kapacitetsbristen på E65:an utgör en utmaning för Ystads funktion som
regional kärna.
Generellt är texterna om Skånes olika regionala kärnor ojämna i omfattning och SÖSK föreslår
att regionen ser över vad som är relevant att beskriva för samtliga.
Utblick Skåne 2050:
I avsnittet Utblick Skåne 2050 förs resonemang om hur tillväxtstråket i västra Skåne utvecklats
till ett integrerat storstadsområde med global attraktivitet. SÖSK har noterat att Regionplanen tar
höjd för att beskriva en mer framåtsyftande funktion för Skåne för målåret 2040 med utblick
mot år 2050. Både en mer ingående textbeskrivning och kartillustration har tillkommit vilket är
positivt. För regionplanens framåtsyftande funktion beskrivs öresundsregionen och västra Skåne
som ett integrerat storstadsområde med global attraktivitet.
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Visioner för hur övriga Skåne ska bidra och utvecklas nämns emellertid inte. Avsnittet är en
utblick mot år 2050 och regionplanen borde i högre grad än vad som görs kunna lyfta blicken
och visualisera utvecklingen för hela Skåne, inte enbart tillväxtstråket på den västra sidan. SÖSK
anser att landsbygdens attraktivitet, rekreationsvärde, regionala mervärde och möjligheter
behöver synliggöras mer i denna beskrivning. Sådana visioner borde också avspeglas bättre i den
schematiska kartbild som hör till avsnittet. I texten tas exempelvis grönstruktur, naturvård och
hållbara transportsystem upp. Frågan om teknisk försörjning, såsom energiförsörjning,
dricksvattenförsörjning eller digital infrastruktur, nämns inte, inte heller att Skåne ska vara en
region med god krishanteringsförmåga.
Tematiska fördjupningar, med tillhörande kartor:
Gällande 1. Bebyggelseutveckling
I avsnittet 1.1 Planering av bebyggelse beskrivs planeringsprincipen Prioritera bebyggelse i
kollektivtrafiknära lägen. SÖSK anser att grundtanken med planeringsprincipen är god men vill
dock framhålla att planeringsförutsättningarna ser väldigt olika ut inom olika delar av Skåne.
Strukturkartan för avsnittet “Den flerkärniga ortsstrukturen” tydliggör att möjligheterna att
planera bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen är begränsade i området kring Skånes södra
mittparti.
Avsnittet 1.5 om Näringsliv har utvecklats sedan samrådet vilket är bra. SÖSK anser dock
fortfarande att Skånes bredd av besöksnäring, som innefattar även annat än vandring och
cykling, behöver tydliggöras i regionplanen. Under planeringsprincipen behöver det även finnas
en tydligare koppling till betydelsen av en fungerade transportinfrastruktur och ett bra utbud av
kollektivtrafik, för att näringslivet ska fungera. Det behöver både utvecklas i text och avspeglas i
planeringsprinciperna.
Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget. Generellt är det otydligt hur regionplanen
tar hänsyn till och vägleder sydöstra Skånes kommuners möjligheter att utvecklas som delregion i
Skåne med utgångspunkt i arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur och bostadsbyggande. För att
planen ska stödja en flerkärnig struktur i Skåne 2040 måste sydöstra Skåne ges en mer initierad
och utvecklad beskrivning av både nuläge och framtidsvision i planen. Sydöstra Skåne kan med
fördel pekas ut som en grön tillväxtmotor, för en mångsidig och balanserad tillväxt inom Skåne.
Gällande 2. Transporter
I kapitlet 2.1 Hållbart resande framhålls att det fortsättningsvis är viktigt att satsa på och förbättra
cykelinfrastrukturen genom att öka kopplingarna för gång och cykel till kollektivtrafikens
bytespunkter. Sydöstra Skåne vill trycka på att det är av stor vikt att Region Skåne arbetar aktivt
tillsammans med Trafikverket för att tillgodose tillgängligheten till bytespunkterna genom att
utveckla cykelstråk där kommunerna inte har rådighet över frågan.
Under fördjupningen finns ett avsnitt som heter “Gränsöverskridande transporter” och ett avsnitt
som heter “Godstransporter”. En översyn behöver göras av dessa avsnitt så att det är tydligt vad
som hanteras var, som det är nu är uttryckt kan avsnittet Gränsöverskridande transporter tolkas
som att det endast hantera persontrafik. Men även mycket av det som står under
Godstransporter är till stor del gränsöverskridande transporter.
Avsnittet Gränsöverskridande transporter har i nuläget enbart fokus på Öresundsförbindelser
och de kapacitetsutmaningar som finns där. SÖSK anser att perspektivet behöver breddas till att
även innefatta gränsöverskridande transporter till och från Ystad och Trelleborg. Genom
satsningar på sjöfart till och från Ystad samt förbättrad kapacitet på landanslutningarna kan
belastningen över Öresund minska.
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SÖSK är positiva till att avsnittet om Godstransporter har utvecklats men ser att utmaningarna
med tillgängligheten till och från hamnarna behöver belysas ytterligare, med utgångspunkt från
det material Region Skåne tagit fram tillsammans med kommunerna (Skånes TEN-T hamnar –
en viktig länk i Sveriges försörjningskedja). I texten står att den långsiktiga funktionen behöver
säkerställas över Öresund samt i hamnarna men perspektivet till och från övriga hamnar i Skåne
finns inte med.
Gällande 3. Grönstruktur
SÖSK ser positivt på att en ny planeringsstrategin gällande Friluftsliv har tillkommit. Det borde
finnas utrymme för att betona det unika med sydöstra Skåne, det som kan tas tillvara på,
utvecklas och synliggöras för att öka och befästa det regionala mervärdet som besöksmål,
rekreationsområde och grön tillväxtmotor. I avsnittet behövs ökad stringens kring att områden
kan ha antingen naturvärden eller friluftsvärden eller båda samtidigt. Arbetet med att värna
värdefulla landskapsområden måste ta hänsyn till att sådana platser behöver förvaltas och
skyddas på ett väl avvägt sätt. Att tillgängliggöra ett naturområde för besökare är till exempel inte
alltid det bästa för att bevara och gynna dess naturvärden.
Under Regionala grönområden och stråk beskrivs den regionala grönstrukturen som en fråga som
sträcker sig över administrativa gränser. Även så kallade ostörda områden, fria från buller eller
ljusexponering, är en viktig regional och mellankommunal fråga som hör hemma i denna
beskrivning, och som också med fördel skulle kunna ingå i regionplanen i form av
kunskapsgenererande kartunderlag.
SÖSK anser att avsnitt 3.3 Friluftsliv tydligare behöver belysa att tillgänglighet, att ta sig till och
från områden som inte ligger i direkt anslutning till större tätorter, ofta brister. När områden
endast är tillgängliga med bil, är det många människor som mister möjligheten att ta del av
friluftslivet. SÖSK vill att regionplanen kompletteras med en planeringsprincip som innebär att
öka tillgängligheten till friluftslivet med andra färdmedel än bil.
I avsnitt 3.4 om Regionala vandrings- och cykelleder står att det är viktigt att stärka
cykelinfrastrukturen och kopplingarna mellan befintlig kollektivtrafik och målpunkter i naturen.
SÖSK instämmer att detta är viktigt, men vill påtala att det inte endast är till dessa regionala leder
som tillgängligheten behöver öka utan även till andra betydelsefulla naturområden och
målpunkter.
Det bör också finnas en vision om hur storstadsområdena i Skåne kan utveckla tätortsnära
områden för friluftsliv och rekreation, för att minska behovet av transporter totalt.
Gällande 4. Teknisk infrastruktur
I avsnittet kan regionplanen med fördel hänvisa till den regionala vattenförsörjningsplan för
Skåne län som har tagits fram av Länsstyrelsen, inklusive tillhörande kartunderlag. Bland
planeringsprinciperna borde ingå principer om att skydda de dricksvattentillgångar som finns,
exempelvis från föroreningsrisk och markingrepp, både vad gäller yt- och grundvatten.
Genomförande och uppföljning:
Sydöstra Skåne föreslår att den antagna regionplanen även kommuniceras på ett mer
lättillgängligt vis. Det skulle kunna tydliggöra vad regionplanen kan betyda för regionens
invånare och bidra till ökad förståelse för behovet av samverkan mellan kommuner för att
hantera utmaningar och tillvarata möjligheter.
Gällande genomförande av regionplanen
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Som tidigare framförts ser SÖSK att sydöstra hörnet av Skåne har all potential att kunna bidra
till Skånes tillväxt och attraktion som en grön tillväxtmotor. SÖSK-kommunerna vill gärna
samarbeta närmare med regionen kring vilka kriterier som finns och kan förstärkas så att denna
potential kan tas till vara. Sydöstra Skånes naturgivna tillgångar har stor betydelse för gröna
näringar, för livsmedelsförsörjning och livsmedelsförädling och erbjuder en mångfald av
attraktioner av betydelse för besöksnäringen. Tillsamman med regionen vill SÖSK gärna söka
former för att mäta ekonomisk betydelse av till exempel delningstjänster, innovation och
arbetstillfällen inom instegsjobb av betydelse för besöksnäring, betydelsen av säsongsnäringsliv
och deltidsboende.
SÖSK tycker att det är viktigt att titta vidare på hur tillgängligheten till alla typer av större
besöksmål kan förbättras. I strukturkartan finns kategorin Noder för vandring och cykling och de
utgörs i nuläget av hållplatslägen som kopplar an till vandring och cykling. Det finns ett behov av
att fördjupa vilka noder som är de viktigaste för besöksnäringen idag i Skåne och vilka som har
stor potential att utvecklas. Det finns flera exempel på målpunkter som har stort antal besökare
och där Skåneleden passerar men som saknar både cykelväg och fullgod kollektivtrafik.
SÖSK anser att Region Skåne kan ha en viktig roll att spela i hur arbetet med bytespunkter
utmed starka kollektivtrafikstråk kan förbättras. Det arbetet behöver inrymma allt från
pendlarparkeringar till lösningar som underlättar för mikromobilitet.
För att bli ännu mer användbar för fysisk planering på kommunal nivå behöver regionplanen
konkretiseras vad gäller tillhandahållande av kunskapsunderlag. Det är därför positivt att
regionplanen har kompletterats med en “att göra-lista”, som tar upp fler djupgående
kartläggningar och analyser, exempelvis i form av TemaPM. Förutom de områden som står
listade i regionplanen bör dessa behandla exempelvis klimatanpassning (utöver höjda
vattennivåer), klimatpåverkan (exempelvis genom vidare arbete med klimatbudget) och
materialförsörjning. Det är önskvärt att regionen tar ett helhetsgrepp inom specifika frågor, där
kommunerna är begränsade till att se inom sitt eget geografiska område, och på så sätt bidrar
med ny kunskap och nya möjligheter till effektiv samverkan. För att få en bild över hur
förutsättningar i den egna kommunen samspelar med regionen, och nationellt, är det viktigt med
en övergripande analys över vilka förutsättningar som finns för materialutvinning inom olika
områden. Vidare behövs kunskapsunderlag och riktlinjer som bidrar till att tydliggöra hur
materialförsörjningsfrågan kan interagera med andra viktiga hållbarhetsfrågor, exempelvis
dricksvattenförsörjning eller godstransporter.
Yttrandet behandlas av SÖSK-kommittén vid möte 6 december 2021
Att/om respektive kommun ställer sig bakom yttrandet beslutas av kommunstyrelse i





Simrishamn 8 december 2021
Tomelilla 15 december 2021
Sjöbo 16 december 2021
Ystad 22 december 2021
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Detta är en regionplan
Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela
Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna.
Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna att visa riktningen för hur det
framtida Skåne ska se ut. Regionplaneprocessen ska
bidra till att skapa grunden för en samhällsutveckling
som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och
leva i hela Skåne. Regionplanen ska ha den regionala
skalan i fokus och inriktas på de frågeställningar som
kompletterar den kommunala översiktliga planeringen.
Regionplanen är inte juridiskt bindande utan är vägledande för efterföljande planering.

inriktningen är en fördjupning och vidareutveckling av
tidigare arbete inom Strukturbild för Skåne.
...överbrygga gapet mellan regionalt
tillväxtarbete och översiktsplaneringen

Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins
fysiska uttryck och beskriver strategier och principer
som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den kommunala översiktliga planeringen.
...se helheter och regionala utmaningar
och möjligheter

Särskilt målbilden och utvecklingsinriktningen med
planeringsstrategierna och planeringsprinciperna bidrar
till att vi gemensamt kan höja blicken och lösa utmaningarna vi alla står inför.

Därför regional planering

...diskutera och lösa frågor av mellankommunal

Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver
nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering av
verksamheter, service, bostäder och infrastruktur har stor
betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och klimatpåverkan som skapas. Många planeringsfrågor spänner över
de kommunala och regionala gränserna och vinner på att
ses i ett regionalt sammanhang. Det gäller till exempel
infrastruktur och kollektivtrafik samt förutsättningar för
näringslivets utveckling, men också klimat och energifrågor. Det handlar om vilka villkor som ges för att
människor ska kunna leva och verka i hela Skåne. Därför
behövs en regionplan som hjälper oss att tillsammans...

och mellanregional karaktär

Infrastruktur och kollektivtrafik är sådana exempel. Vi
belyser det under de tematiska fördjupningarna som i sin
tur koppas till planeringsprinciperna.
...i olika sammanhang agera kring
gemensamma intressen

Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära läge är ett av
flera sådana intressen. Du hittar detaljerad information
under de tematiska fördjupningarna.
...stärka vår samordning och vårt samarbete

Utvecklingsinriktningen och genomförandet av regionplanen är centrala avsnitt för att fortsätta det gemensamma arbetet med regional fysisk planering.

...fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering

Avsnittet om flerkärnighetsprincipen under utvecklings-
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Läsanvisningar

Kartor
De interaktiva kartorna som presenteras i regionplanen
har en informationsstruktur baserad på Boverkets
ÖP- modell. Modellen är under utveckling och för
närvarande inte är fullt utvecklad för regional planering.
Modellen (version 2.1.1) har därför anpassats för att
fungera för regionplanens kartor och hänsyn kommer
att tas till Boverkets vidareutveckling av ÖP- modellen i
det fortsatta arbetet med regionplanen.

Regionplanen består av fem delar.
Planeringsförutsättningar: Här finns information
om Region Skånes uppdrag, mål som planen förhåller
sig till, trender och utmaningar som påverkar utvecklingen och framtida planering samt målbilden för
regionplan 2022 - 2040.
Utvecklingsinriktning: Detta är regionplanens kärna.
Här beskrivs flerkärnighetsmodellen med planeringsstrategier och en strukturkarta. Detta avsnitt förtydligar den
övergripande rumsliga inriktningen för regionplanen.

Till slutversionen av Regionplan för Skåne 2022 - 2040
sommaren 2022 ska en kartutforskare tas fram i syfte att
samla regionplanens alla kartor i ett interaktivt verktyg.
Innehållet kommer att vara detsamma som i de kartor
som presenteras i planen.

Tematiska fördjupningar: Denna del konkretiserar
planeringsstrategierna i form av ett antal fördjupningar
med planeringsprinciper. I detta avsnitt finns fyra tematiska fördjupningar med tillhörande kartor.

Regionplan för Skånes röda tråd
Regionplanens logik bygger på en röd tråd som sträcker
sig från utmaning till genomförande och som omfattar
planeringsstrategierna och –principerna i de tematiska
fördjupningarna. Utmaningarna utgör förutsättningarna för den fysiska planeringen och ska tydliggöra
varför särskilda frågor ska lyftas. Planeringsstrategierna
visar på utvecklingsinriktningen och tillsammans med
planeringsprinciperna pekar åt vad som ska göras för

Genomförande och uppföljning: I detta avsnitt
beskrivs hur regionplanen ska genomföras och följas upp.
Konsekvensbedömning: I detta avsnitt finns den
samlade konsekvensbedömningen av planförslaget till
ny regionplan för Skåne som en bilaga till planen.
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Planeringsförutsättningar

Utvecklingsinriktning

Tematiska fördjupningar

Genomförande och uppföljning

UTMANING:

STRATEGI:

PRINCIP:

GENOMFÖRANDE:

Exempel:

Exempel:

Exempel:

Exempel:

En planering som
möjliggör hållbar
tillväxt

Planera för en
god miljö och en hållbar
resursanvändning

Främja utbyggnad av fossilfri
energiproduktion

Verka gemensamt för
utbyggnad av Skånes
fossilfria energiproduktion

Regionplanens röda tråd.

Vad ska det leda till?

att bemöta utmaningarna. Planeringsprinciperna är
ämnande till att vara korta och precisa för att peka på
hur arbetet sedan ska genomföras tillsammans i genomförandet och uppföljningen.

Synpunkterna ska bidra till att förbättra regionplanen
inför beslut om antagande av planen i juni 2022. De
hjälper oss till exempel att fortsatt förbättra planen och
säkerställa att den blir det stödet i fysisk planering som
planen är avsedd att vara.

Regionplanen kopplas till Agenda 2030
I arbetet med regionplan för Skåne har en mappning
mot Agenda 2030 genomförts. Det redovisas dels under
avsnittet Mål, planer och program men kopplingen
visas även under de Tematiska fördjupningar i planen
under respektive avsnitt kopplat till planeringsprinciperna. På det viset kan det sedan följas upp hur
regionplanens genomförande svarar mot arbetet med
att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Vi önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till
regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov
och syfte som planen avser:

Tyck till om regionplanen

”Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för
den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller
de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.
Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.”

Just nu är vi i granskningsskedet för regionplanen och du
kan lämna synpunkter.

Frågor?
Du som har frågor tveka inte att höra av dig till
regionplan@skane.se om det är något du undrar över.

I regionplaneprocessen är dialog och samverkan av
särskild vikt. Vi vill därför uppmana dig att bidra till
Skånes utveckling genom att delta i påverkansprocesserna för Regionplan för Skåne och att ta kontakt med
Region Skåne om det är något du undrar över eller vill
lyfta särskilt.
Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att
skicka e-post till region@skane.se.
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Region Skånes roll

Vi människor rör oss i en allt större geografi med
gränsöverskridande resor, transporter och samarbeten.
För att säkerställa en god livsmiljö i hela Skåne behöver den regionala planeringen utgå från de planeringsförutsättningar som går att identifiera. I detta avsnitt
beskrivs regionplaneuppdraget, regionplanens målbild
och målår samt de trender, utmaningar, mål, planer
och program som påverkar den fysiska planeringen.

Region Skåne har en särskild roll som regionplaneorgan och planupprättare men också som genomförare
av planen utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, i
egenskap av sjukvårdsaktör, fastighetsägare och fastighetsutvecklare, kollektivtrafikmyndighet och andra
statliga och lagstiftade uppdrag. Härigenom har Region
Skånes agerande en påverkan på den fysiska planeringen och samhällsutvecklingen. Vilken roll Region
Skåne har i genomförandet av planen, tillsammans
med andra aktörer, tydliggörs i genomförandedelen av
Regionplan för Skåne 2022–2040.

Regionplaneuppdraget
Regionplan för Skåne 2022-2040 ska vara ett stöd för
den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad
gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne
för invånarna. Den regionala utvecklingsstrategin Det
öppna Skåne 2030 beskriver en gemensam vision om
hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk planering är
en förutsättning för utvecklingen och Regionplan för
Skåne 2022 - 2040 vägleder hur detta ska genomföras i
den fysiska planeringen på regional och mellankommunal nivå, samt i den efterföljande planeringen på kommunal nivå. De fysiska strukturerna utgör på många sätt
grunden för samhällsutvecklingen genom att de skapar
förutsättningar för allt från företagande och tillväxt,
till boende och integration, pendling och transporter,
rekreation och klimatpåverkan. Därför är regionplaneuppdraget en förutsättning för Skånes utveckling som
helhet där utvecklingsaktörerna i Skåne gemensamt
hittar formerna för hur planeringsprocessen ska se ut
och bygger vidare på det samarbete som finns.

Regionala värden
Skånes attraktionsförmåga bygger på att regionens
funktionalitet upprätthålls och utvecklas samtidigt
som viktiga värden värnas och utvecklas. Den fysiska
planeringen ska ta hänsyn till allmänna intressen enligt
plan- och bygglagen samt visa hur riksintressen enligt
miljöbalken har tillgodosetts. Regionplanens intention
är att dessa intressen inte ska påverkas negativt utan ses
som en tillgång för Skåne.
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 bygger i sin helhet
på ambitionen att utveckla Skåne genom att stärka de
allmänna intressena. Regionplanen ligger på en regional
strategisk och strukturell nivå och det är därför av större
nytta om den efterföljande planeringen visar hur riksintressena har tillgodosetts. Planförslaget och dess utvecklingsinriktning om det flerkärniga Skåne, syftar till ett
effektivt markutnyttjande som samtidigt tar hänsyn till
Skånes viktiga värden. Utmaningarna i regionplanen
belyser viktiga regionala värden som behöver vägas mot
varandra i den översiktliga planeringen.

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om
regional planering 2019 har Region Skåne ansvar för att
ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande för
beslut i den efterföljande kommunala planeringen och
bland annat ange grunddragen för användning av markoch vattenområden, verka för insatser som kan bidra till
att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses
samt verka för insatser som kan bidra till att minska
länets klimatpåverkan och dess effekter.

I Skåne finns flera viktiga regionala värden som också
är riksintressen och allmänna intressen. Dessa är
anläggningar för energiproduktion och -distribution,
kommunikationer, vattenförsörjning, avfallshantering
och totalförsvaret, samt jord- och skogsbruk av nationell betydelse, yrkesfiske, naturvård, kulturmiljövård,
friluftsliv och tätortsnära grönområden. Dessutom
är rörligt friluftsliv, högexploaterad kust och Natura
2000-områden områden av riksintresse med särskilda
bestämmelser i miljöbalken.

I Skåne har det sedan länge bedrivits ett arbete med
den fysiska planeringens regionala dimension. Genom
Strukturbild för Skåne har ett samarbete funnits sedan
2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring
samhällsplanering på regional nivå. Arbetsprocessen har
formats gemensamt av Region Skåne och de skånska
kommunerna.

Region Skåne vill fortsätta utreda och utveckla de regionala värdena som är viktiga för Skånes utveckling och
funktionalitet. Dessa kan både vara riksintressen och
allmänna intressen men kan också vara andra värden.
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Målbild

kontinentala Europa. Dessa geografiska förhållanden
gör kopplingen till omvärlden till en viktig utvecklingsförutsättning för Skåne.

Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion med minskad klimatpåverkan och anpassning
till ett förändrat klimat. Regionplanen ska bidra till
att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle där biologisk mångfald och ekosystemtjänster är förutsättningar
för den goda livsmiljön. Regionplan för Skåne är en
gemensam grund som underlättar samordning av
fysiska strukturer över kommungränserna och bidrar
till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Det är ett
arbete där Region Skåne och de skånska kommunerna
tillsammans planerar det framtida Skåne i mellankommunala och regionala frågor.

Förmågan att dra nytta av omlandets kritiska massa,
utveckla en gemensam gränsregional arbetsmarknad och
hantera utmaningar i form av större transportflöden och
miljöbelastningar är avgörande för Skåne. Det innebär
att den fysiska planeringen måste se utanför Skånes
geografiska gränser och att samarbetet med våra grannregioner, i och utanför Sverige, blir allt viktigare.
Handelsutbytet med Europa är av stor och ökande betydelse. Transittrafiken är omfattande eftersom en stor del
av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går via Skåne.
Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer i
samtliga TEN-T-hamnar (transeuropeiska transportnätverket). Trafiken förväntas även öka som en konsekvens
av att Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. Det
innebär ett större tryck på infrastrukturen och behov av
ökad kapacitet, både över Öresund och vidare norrut i
Sverige. Dessutom behöver en större del av godset flytta
över till sjöfart. Skåne är en mycket viktig hamnregion
för Sverige med betydande och ökande godsflöden.
Hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad
är viktiga strategiska noder för godstransporter till, från
och genom Skåne.

Målår
Regionplan för Skåne har ett långsiktigt perspektiv med
målår 2040 och utblick mot 2050. Förändringar i den
fysiska miljön tar tid och är ofta bestående. En god
framförhållning och att arbeta med förankring under
lång tid är därför nödvändigt. Eftersom regionplanen
ska vara vägledande för den efterföljande kommunala
planeringen måste den valda tidshorisonten ta höjd för
den fysiska planeringens förutsättningar.

Trender
Trender belyser avgörande företeelser i samhällsutvecklingen. I detta avsnitt lyfts de trender som har störst
inverkan på den fysiska planeringen inom ramen för
målbilden och målåret.

Globalisering och ökad
regional integration
Minskade kostnader för transport och informationsöverföring har under de senaste decennierna skapat
en alltmer sammanknuten värld där människor, varor,
kapital, tjänster och information kan distribueras och
röra sig allt enklare. Detta medför en mer gemensam
ekonomi, kultur och politik samt att information sprids
allt snabbare. Globaliseringen innebär ett ökat utbyte
med omvärlden men också en ökad konkurrens om
talangattraktion och etableringar av företag.
Skåne är en del av Öresundsregionen, som har över
fyra miljoner invånare och en internationell flygplats.
Dessutom är Skåne en port mellan Sverige och det
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En ökad tillgänglighet till norra Tyskland ger stora
möjligheter att starkare koppla samman Skåne med
Tyskland och det kontinentala Europa. Det kommer
att underlätta arbetspendling och öka möjligheterna för
samverkan inom forskning och utveckling, till exempel
mellan MAX IV, ESS och dess systeranläggningar
i Hamburg.

I en internationell jämförelse är Sverige en kvalificerad
kunskapsekonomi och för att kunna behålla denna
position krävs att fler klarar gymnasiet, att dimensionering och planering av utbildningssystemet bättre svarar
mot arbetsmarknadens behov, att fler utbildar sig inom
bristyrken och att livslångt lärande blir en naturlig del
av arbetslivet.

Oslo

Stockholm

Göteborg

Köpenhamn

Hamburg

Greater Copenhagen
STRING
Regionsamverkan Sydsverige

Skåne och omvärlden. Ur ett globalt perspektiv är Skåne en liten region sett till invånarantal. För att öka regionens konkurrenskraft
spelar samarbete och gemensamt strategiarbete över region- och landsgränser en avgörande roll. Viktiga samarbeten som Region
Skåne ingår i med koppling till fysisk planering är Greater Copenhagen med fokus på bland annat infrastruktur och Life Science,
STRING-samarbetet som syftar till att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren
mellan Hamburg och Oslo samt Regionsamverkan Sydsverige där regionerna i södra Sverige samverkar inom infrastruktur, kultur,
kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning.
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Klimatpåverkan, anpassning
och energiomställning
Klimatförändringarna orsakade av människan är vår tids
största utmaning och en negativ trend vi ännu inte
lyckats bryta. Världens länder har genom Parisavtalet
enats om att begränsa den globala temperaturökningen
till högst 2 grader, med ambitionen om högst 1,5 grader
för att begränsa oåterkalleliga konsekvenser. Sveriges
långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser ska nå netto-noll senast år
2045. I Skåne är målet en minskning med 80 procent
från 1990 till 2030. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp
minskat med ungefär 29 procent vilket innebär att över
50 procent utsläppsminskning återstår fram till 2045.
För att nå denna målsättning behöver utsläppen minska
i betydligt snabbare takt än hittills. Behovet av nya
lösningar för energi och transporter är stort. För att
minska utsläppen krävs en omställning av energisystemet
till fossilfria källor. Här blir samhällsplaneringen
avgörande för utvecklingen.

sandstränderna är erosionsdrabbade. Samhällsplaneringen behöver rikta in sig på att möta förändringarna
och därmed minska sårbarheten i samhället.

Klimatförändringarna har och kommer att ha stora
effekter på Skåne. Det innebär framför allt ändrade
nederbördsmönster, ökade temperaturer och höjda
havsnivåer, men också förlust av ekosystemtjänster och
biologisk mångfald. Klimatanpassning av kustområdena
kommer att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom
tre fjärdedelar av Skånes yttre gräns är kust där speciellt

Medvetenheten och insikten i hela samhället ökar om
att en omställning behövs och nödvändigheten i att
snabbt nå uppsatta mål. Erfarenheter från pandemin har
visat att snabba omställningar är möjliga att genomföra.
Lärdom och erfarenheter från detta bör tas tillvara för
att begränsa klimatkrisen.

Utsläpp av klimatpåverkande gaser (1000 ton/år) i Skåne 1990-2018
Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS
10 000
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Demografiska förändringar
och urbanisering
Världens befolkning fortsätter att öka, dock något långsammare än de senaste åren. Människor blir friskare och
äldre, vilket gör att andelen äldre ökar. Detta påverkar
både den ekonomiska utvecklingen och den sociala strukturen, men skapar också ett ökat tryck på välfärdssystemen.
Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat
i snabbare takt än i riket som helhet, främst för att
inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större än
rikssnittet. Under 2015–2019 var folkökningen i Skåne
rekordhög, i genomsnitt 1,3 procent per år. Under
2020 bromsade befolkningsökningen dock in på grund
av pandemin. Under den kommande tioårsperioden
förväntas andelen äldre och yngre öka i Skåne medan
andelen i arbetsför ålder förväntas minska. Det innebär
att varje förvärvsarbetande kommer att behöva försörja
allt fler. Åldersstrukturen skiljer sig mellan Skånes
västra och östra sida, vilket påverkar den naturliga
folkökningen. I västra Skåne, framför allt i sydväst, är
befolkningen yngre och det föds många barn, vilket
ger en naturlig folkökning. Den östra sidan av Skåne
har nästan ingen naturlig folkökning. Västra Skåne har
därmed haft en mer gynnsam demografisk utveckling
utifrån den framtida arbetskraftsförsörjningen.

städerna och dess omland, vilket ökar de demografiska
skillnaderna mellan stad och landsbygd. Att säkerställa
en god samhällsservice på landsbygden i Skåne kan
komma att bli en allt viktigare fråga framöver. Det ställer krav på en genomtänkt samhällsplanering, men även
på att det finns ekonomiska förutsättningar.

Sverige har under lång tid präglats av ökad urbanisering.
Befolkningstillväxten i Skåne sker framförallt i de större

Befolkning Skåne utblick 2050
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Befolkningsförändring i Skånes tätorter (vänster) och befolkningsförändringen relativt Skånes
befolkningstillväxt (höger) mellan 2010 och 2018.

Öppna kartan som PDF här.

Försörjningskvot per kommun 2018. Försörjningskvoten för Skåne år 2018 är ungefär 85. Det innebär att för
varje 100 personer i ålder 20-64 finns 85 personer som inte är i arbetsför ålder.

Öppna kartan som PDF här.
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Skillnader i livsvillkor
Den ekonomiska standarden har ökat stadigt i Sverige
men ökningen är ojämnt fördelad. De ekonomiska
skillnaderna har ökat mellan dem som har arbete och
dem som inte har det. Likaså har den kraftiga uppgången i kapitalinkomsterna framför allt kommit de
övre inkomstskikten till del. Den växande andelen äldre
påverkar också de ökande klyftorna och det finns allt
fler pensionärer med låg inkomst. Utrikesfödda och
ensamstående kvinnor med barn är andra grupper med
låg inkomst som bidrar till allt större skillnader mellan
olika gruppers levnadsstandard.

Även på bostadsmarknaden i Skåne har ojämlikheten
ökat, liksom i övriga Sverige. Det finns ett glapp
mellan det demografiska behovet av bostäder och den
köpkraftiga efterfrågan som driver bostadsbyggandet.
Glappet förväntas öka framöver. Det finns också ett
historiskt underskott på bostäder på grund av ett för
lågt byggande under många år. Trots ett högt bostadsbyggande under de senaste åren står detta i ett historiskt
perspektiv för ett litet procentuellt tillskott årligen. Den
höga byggtakten skapar inte tillräcklig rörlighet i det
befintliga beståndet för att hushåll med låga inkomster
ska kunna få, och behålla, en bostad. Personer med
låga inkomster har det svårast på bostadsmarknaden.
Det gäller framför allt ungdomar och nyanlända. En
genomtänkt samhällsplanering kan bidra till att lösa
utmaningarna.

Hälsoskillnaderna är stora i EU, liksom i Sverige och
i Skåne. Trots ett prioriterat arbete med att minska
sociala skillnader i hälsa har dessa kvarstått och i vissa
fall ökat. Region Skånes folkhälsoenkät 2019 visade
att skillnaden i förväntad återstående medellivslängd
mellan grupper med kort respektive lång utbildning har
ökat sedan början av 1990-talet. Mellan olika kommuner i Skåne skiljer sig befolkningens medellivslängd
med som mest drygt fyra år. Personer med låg utbildningsnivå och de som står utanför arbetsmarknaden
har i de flesta fall sämst hälsa. I dessa grupper ses oftare
riskbeteenden avseende låg fysisk aktivitet, rökning,
alkoholvanor och matvanor.
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Andel med bra självskattad hälsa uppdelat på kön och utbildningsnivå.

Andel med bra självskattad hälsa i Skånes kommuner.

Öppna kartan som PDF här.
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Digitalisering
Digitaliseringen är en av de stora trenderna som
förändrar förutsättningarna i vår omvärld. De senaste
årtiondena har det skett stora digitala förändringar på
arbetsmarknaden och inom välfärdstjänster.

Fortsatt digitalisering och automatisering leder till hög
strukturomvandling i arbetsmarknadens mellanskikt.
Den framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga
nya kompetenser som idag inte ens kan anas och konkurrensen på den globala marknaden är knivskarp.

I det allt mer digitaliserade samhället krävs också insatser för att alla ska ha samma möjlighet att tillgodogöra
sig information och ta del av samhällstjänster. Annars
riskerar delar av befolkningen att hamna i ett digitalt
utanförskap. Att planera för den digitala infrastrukturen
är en viktig del i det strategiska arbetet med att skapa
hållbara fysiska strukturer som gör det möjligt att bo,
leva och verka i hela Skåne.
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Trendskiften på grund av pandemin
Det är inte omöjligt att kartan delvis har ritats om på en
del områden på grund av covid-19- pandemin. Under år
2020 sågs en betydande nedgång i det totala resandet.
Detta gäller i synnerhet resandet med kollektivtrafik
som har minskat till förmån för resor med bil, cykel
och gång. Framförallt minskade resandet till och från
skolor och arbetsplatser, på grund av det ökade hemarbetet och distansundervisningen. På bostadsmarknaden
har intresset ökat för hus framför lägenheter samt för
större bostäder framför mindre. Det finns också tecken
på att viljan att bosätta sig längre bort från storstaden
har ökat. Om människor fortsätter att arbeta hemifrån
i hög utsträckning även efter pandemin kan viljan att ta
ett arbete som ligger långt från hemmet öka. Detta kan
leda till att fler bosätter sig i stadsnära landsbygd samt i
landsbygd. Om befolkningskoncentrationen jämnas ut
i länet, kan det innebära att det blir lättare att leverera
kostnadseffektiv och god samhällsservice i en större
geografi.

pandemin betyda, om det är en långsiktig förändring,
att behovet av butikslokaler minskar. Om styrkan i
dessa trender består kan det medföra nya utmaningar
för planeringen av städer. En ökad internethandel
kan också medföra utmaningar avseende logistik och
miljömässig hållbarhet på grund av en stor ökning av
godstransporter till slutkund. En möjlig konsekvens
är även påverkan på avfallshanteringen då mängden
förpackningar för transport av varor ökar.
Under pandemin har intresset för friluftsliv och vistelse
utomhus växt. Antalet besökare i naturen har ökat
kraftigt med tidvis överbelastning i populära områden
och det har uppstått problem med trängsel, parkeringsproblem, slitage och nedskräpning som följd.
Om de förändringar som har ägt rum under pandemin
är trendskiften eller inte, och hur starka dessa trendskiften i så fall är, kan man än så länge bara spekulera om. I
takt med att pandemin klingar av och allt fler vaccineras
kommer bilden att klarna. Utvecklingen kommer att
följas upp i genomförande och aktualisering av Regionplan för Skåne 2022-2040.

Ett ökat distansarbete kan också innebära att trenden
med aktivitetsbaserade arbetsplatser förstärks betydligt,
vilket kan leda till att företagens behov av kontorsyta
minskar. Likaså kan den ökade internethandeln under

17

71

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR | Utmaningar för Skåne

Regionplan för Skåne 2022–2040

Utmaningar för Skåne
Detta avsnitt belyser utmaningar och målkonflikter som bedöms ha betydelse för den fysiska planeringen i Skåne.
Regionplanen föreslår inriktningar och övergripande avvägningar mellan olika intressen och förhållningssätt som
ska användas som vägledning i den efterföljande planeringen. Följande utmaningar utgör förutsättningar för
den regionala fysiska planeringen:

1) att motverka skillnader och samtidigt
verka för goda livsmiljöer för alla
Samhällsplaneringen behöver skapa förutsättningar för
goda livsmiljöer, där tillgången till natur och rekreation
är säkrad samt främja goda, hållbara levnadsmönster
som motverkar ohälsa. Socioekonomiska förutsättningar avspeglar sig såväl i boendestandard, hälsa och
livslängd som i utbildnings- och inkomstnivå. Även
kopplat till utbildning finns det skillnader som är
viktiga att ta hänsyn till, till exempel har kvinnor under
en längre tid haft en högre genomsnittlig utbildningsnivå än män, både i Stockholmsregionen och i riket.
Skillnaden i utbildningsnivå mellan män och kvinnor
har dessutom ökat över tid.

2) att skapa en välmående miljö och
samtidigt möjliggöra hållbar tillväxt

Stora skillnader minskar tilltro och tillit till demokratiska institutioner och bidrar till sociala motsättningar
och oro. Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa
ett socialt hållbart och inkluderande samhälle, men den
kan bidra till att dämpa boendesegregationens konsekvenser och skapa bättre förutsättningar för integration
och en hälsosam livsstil.

Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med
hållbar mark- och vattenanvändning finns det möjlighet
att skapa en välmående miljö med fungerande ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt möjliggörs. Samhällsplaneringen måste skapa möjligheter som minskar avtrycken på miljön och klimatet,
då det kommer att krävas en omställning inom bland
annat resande och transporter, byggande, konsumtion,
livsmedelsproduktion och energiförsörjning.
I södra delen av Sverige produceras för lite el i förhållande till antalet hushåll och företag i området och till
elanvändningen. Skåne är därför beroende av elöverföring från andra delar av Sverige och från grannländerna,
vilket innebär en högre risk för effektbrist än i övriga
landet. Stamnätets ledningar för överföring av el från
norra Sverige har dessutom en begränsad överföringskapacitet till södra Sverige, vilket ofta sammanfaller med de
timmar på dygnet när elbehovet är som störst. Samhället
behöver energi för produktion och distribution av varor
och tjänster samt transporter. Graden av självförsörjning
av el är inte bara en resurs- eller näringslivsfråga utan
även en långsiktig säkerhetsfråga för Skåne.
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3) att säkerställa en ökad tillgänglighet
i regionen och samtidigt ställa om till
ett hållbart, innovativt transportsystem
Transportsektorns utmaning är att minska energianvändningen och klimatpåverkan samt att ställa om till
ett fossilfritt transportsystem, samtidigt som kraven
på ökad regional tillgänglighet ökar. Det kommer att
vara nödvändigt att fortsätta överflyttningen av både
person- och godstransporter till järnvägen för att klara
utmaningen. Utvecklingen av järnvägssystemet hindras
dock av kapacitetsbrist, eftersatt underhåll och långa
investeringsprocesser, vilket skapar sårbarhet i systemet. Teknikutveckling, digitalisering och elektrifiering
av transportsystemet kan bidra till att möta kraven
på ett hållbart transportsystem. Samhällsplaneringen
kan främja en helhetssyn på utvecklingen av bebyggelse kopplad till utveckling av transportsystemet. Det
kommer att behövas en effektiv markanvändning där
kollektivtrafiken är strukturbildande.

4) att skapa förutsättningar för
växande städer och samtidigt utveckla
den flerkärniga ortsstrukturen
Skånes utveckling går mot en mer fåkärnig struktur med
en stark tillväxt i sydvästra Skåne. Det är en utmaning
att kunna gynna snabbt växande storstäder och samtidigt stärka den flerkärniga ortsstrukturen. Båda delarna
behövs för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Det finns stora skillnader mellan Skånes olika
delar och kommunerna står inför olika utmaningar och
möjligheter. Det kommer att behövas samverkan kring
gemensamma utmaningar och nyckelfrågor framöver
samtidigt som de skilda förutsättningarna bemöts. Stora
samhällsinvesteringar behöver användas kostnadseffektivt, men det är också viktigt att säkra att värden som är
svåra att kvantifiera inte nedprioriteras och går förlorade.
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5) att stärka Skånes globala
konkurrenskraft och samtidigt satsa
på ökad integration med omvärlden
Kopplingen till omvärlden blir allt viktigare. Ökade
transportflöden kräver infrastrukturinvesteringar som
i sin tur ställer stora krav på samhällsplaneringen men
också på medfinansiering i ett läge där regioner och
kommuner har en alltmer ansträngd ekonomi. Fler
nationer väljer att sluta sig mot omvärlden vilket kan
påverka möjligheten att resa och handla. Globala kriser
som pandemier och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge
kan påverka vår möjlighet att interagera med omvärlden.
För Skåne som gränsregion är det nödvändigt att fortsätta
samarbeta för att överbrygga kvarvarande gränshinder.
Ett fortsatt nationellt och internationellt samarbete,
ett utvecklat samarbete med grannregioner och övriga
svenska storstadsregioner kommer att vara viktigt för att
möta den ökade konkurrensen om arbetskraft och talang.
Samtidigt som Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, har många företag svårt att hitta rätt kompetens
för att kunna utvecklas. Även inom offentlig sektor
råder stor brist på utbildade i till exempel pedagogiska yrken och sjukvårdsyrken. I sviterna av corona
pandemin har det uppstått ett stort behov av omställningsförmåga för individer på arbetsmarknaden. Den
geografiska tillgängligheten till utbildning har mycket
stor betydelse för benägenheten till vidareutbildning
och omställning.

6) att skapa förutsättningar för
både bebyggelseutveckling och
en hållbar markanvändning
Ett effektivt markutnyttjande med förtätad bebyggelse
skapar förutsättningar för hållbara samhällen med
hög servicegrad som inte har negativ påverkan på
uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för luft, buller
och vatten. Konkurrensen om marken kommer att
öka i takt med ökad befolkningstillväxt och utvecklad
transportinfrastruktur. För att säkerställa den biologiska
mångfalden, livsmedelsförsörjningen, hushållning med
naturresurserna och klimatanpassningen behövs ett
effektivt markutnyttjande, skydd av värdefull natur och
kulturmiljöer, avsättning och utveckling av mångfunktionella ytor för fördröjning och rening av vatten samt
hushållning med jordbruksmark och grön- och vattenområden. Behovet av att tillföra nya strukturer och
byggnader behöver analyseras och genomförandet vara
mer resurssnålt för en effektivare användning av markoch vattenresurser. Klimatanpassning av kustområdena
kommer att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom
tre fjärdedelar av Skånes yttre gräns är kust där speciellt
sandstränderna är erosionsdrabbade.
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7) att motverka klimatförändringar
samtidigt som Skåne utvecklas
För att konkretisera klimatutvecklingen används klimatscenarier. Med hjälp av antaganden beräknas det hur
stora utsläppen kan komma att bli. Olika klimatscenarier kräver olika beredskap och samhällsplaneringen
behöver därför ha beredskap för flera möjliga utfall. För
Skåne innebär detta att vi behöver planera och bygga
en robust struktur som bygger på en större andel lokal
försörjning utifrån de förutsättningar som finns i Skåne.
Det som planeras och byggs ska vara hållbart över lång
tid framöver och skapa förutsättningar för hälsosamma
livsmiljöer. Även befintliga miljöer behöver anpassas till
ett förändrat klimat.
Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett
accelererande problem på global nivå och i det skånska
landskapet finns utmaningar med att bevara den biologiska mångfalden. Monokulturer i jord- och skogsbruk
leder till undanträngningseffekter som hotar och minskar den biologiska mångfalden. Samhällsplaneringen
kan fungera som verktyg för att bevara och utveckla den
biologiska mångfalden och stärka ekosystemtjänsterna.
Ett förändrat klimat väntas leda till både kraftigare
skyfall respektive varmare sommarperioder utan nederbörd. Med en stigande havsnivå och utebliven landhöjning ökar risken för stranderosion längs Skånes kuster.
Stranderosion är redan idag problematiskt för flera av
Skånes kommuner och denna utmaning konstateras i
den nationella strategin för klimatanpassning.
Vid ett förändrat klimat och yttre påverkan behöver den
lokala försörjningen av bland annat energi och livsmedel öka för att Skåne ska vara en robust och attraktiv
region. Skåne är en viktig region för livsmedelsproduktion samtidigt som regionen har hög befolkningstäthet,
som kommer att öka ytterligare. Ändrade förutsättningar
för jordbruket med högre tryck på vattenresurserna och
mer extremt väder, samt fortsatt exploatering av jordbruksmark påverkar såväl den nationella och den regionala livsmedelsförsörjningen som näringslivet i Skåne.

21

75

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR | Utmaningar för Skåne

Regionplan för Skåne 2022–2040

8) att säkerställa ett motståndskraftigt
Skåne och utveckla ett attraktivt Skåne
Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne
2030 fastslår att Skåne ska vara en motståndskraftig
region som genom flexibilitet, mångfald, anpassningsförmåga och robusthet har en förmåga att förebygga
och hantera både kända och okända påfrestningar. Den
fysiska planering är en viktig del i att skapa förutsättningar för ett säkert och tryggt samhälle och för att
bygga upp förmågan att hantera såväl väntade som
oväntade påfrestningar som sträcker sig från fredstida
kriser till totalförsvarets utmaningar.
Ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv behöver
därför beaktas och integreras i den fysiska planeringen
på kort och lång sikt. Detta ställer krav på dialog och
samverkan i frågor om krisberedskap, totalförsvar och
fysisk planering samt åtgärder och lösningar där flera
aktörer, såväl offentliga som privata, gör gemensamma
satsningar över organisatoriska och geografiska gränser.
Den fysiska planeringen måste främja en motståndskraftig region som även bidrar till målen för det civila
försvaret. I detta avseende är skyddet av verksamheter, tjänster eller infrastruktur som är nödvändiga för
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet
centralt. Utöver detta handlar det även exempelvis om
att befolkningen kan utrymmas och att behovet av tillgänglighet och framkomlighet för utryckningsfordon
och militära transporter beaktas. Vidare att skapa
förutsättningar för självförsörjning av livsmedel, lokal
energiproduktion eller genom fysiska åtgärder bidra till
utveckling av lokalsamhällen där människor är trygga
och har tillit till varandra. En motståndskraftig region
har även förmågan att hantera gråzonssituationer;
ett tillstånd då det inte formellt är krig men statliga
antagonister genomför angrepp mot den civila delen av
samhället för att avsiktligt störa samhällets funktionalitet eller påverka opinioner, beslutsfattare och demokratiska processer.

processer och samverkan mellan samhällsplanerare och
beredskapssamordnare integrera krisberedskaps- och
totalförsvarsperspektivet i planeringsprocessen.

Sammantaget är det centralt att regioner har en
inneboende robusthet och uthållighet samt förmåga
att anpassa sig och återställa funktionaliteten efter en
påfrestning. Det är därför viktigt att genom tydliga

Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för
krisberedskapen och totalförsvarets civila delar på regional nivå varför samverkan mellan region och Länsstyrelsen även är centralt.
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Mål, planer och program
En mångfald av mål genomsyrar de regionala utvecklingsstrategiska planerna och programmen. De kommer
att vara framträdande i regionplanen på olika sätt.
I detta avsnitt beskrivs först kopplingen till regionala
utvecklingsstrategin som utgångspunkt då regionplanen
är en områdesstrategi till regionala utvecklingsstrategin. Sedan redogörs för de internationella, nationella
och regionala målen utifrån ämnesområde i alfabetisk
ordning.

Det kan nämnas att det i regionplanen enligt lagstiftningen ska framgå hur riksintressen har tillgodosetts. En
regionplan kan inte hantera alla kommunala och lokala
intressen och därför måste ytterligare avvägningar göras
i den efterföljande planeringen. På regional nivå handlar det om att peka på inriktningar och övergripande
avvägningar mellan olika intressen och förhållningssätt
som vägledning i den efterföljande planeringen. Regionala värden hanteras löpande i planen som stöd till den
efterföljande kommunala planeringen.

Internationell nivå

Nationell nivå

Regional nivå

Lokal nivå

• Agenda 2030

• De svenska miljömålen

• Regional utvecklingsstrategi

• Delregionala strukturplaner

• Parisavtalet

• De svenska energi- och klimatmålen

• Översiktsplaner

• EU:s gemensamma
jordbrukspolitik (CAP)

• Nationell plan för transportsystemet

• Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
• Skånebilden

• Barnkonventionen

• Regional transportinfrastrukturplan

• Politik för gestaltad livsmiljö

• Trafikförsörjningsprogram för Skåne

• Nationell klimatanpassningsstrategi

• Skånska åtgärder för miljömålen

• Nationell strategi för hållbar
vindkraftsutbyggnad

• Klimat- och energistrategi för Skåne

• Nationella friluftsmål

• Ett jämställt Skåne

• Nationell strategi för cirkulär ekonomi

• Klimatmål för Skåne

• Nationella mål för jämställdhet

• Den skånska livsmedelsstrategin 2030

• Nationella mål för
funktionshinderpolitik

• Regional skogsstrategi
• Naturvårdsstrategi för Skåne

• Nationella mål för folkhälsa
• Nationella bredbandsstrategin
• Mål för det civila försvaret
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Regionala mål
Regional utvecklingsstrategi –
Det öppna Skåne 2030
Visionen konkretiseras i sex stycken visionsmål som i
sin tur har underrubriker som beskriver hur dessa ska
nås. Flera av visionsmålen ger en riktning för regionplanens innehåll, särskilt att Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor, att mångfalden av goda livsmiljöer ska
stärkas och att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar
resursanvändning. Regionplan för Skåne vägleder hur
detta ska genomföras i den fysiska planeringen på regional och mellankommunal nivå.

Den regionala utvecklingsstrategin beskriver en gemensam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk
planering är en del av utvecklingen och regionplanen
kopplar den regionala utvecklingsstrategin Det öppna
Skåne 2030 till den fysiska planeringen för Skånes
utveckling.

Det öppna Skåne 2030

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

”Skåne är hållbart, vilket innebär att både människan och platsen mår bra. Skåne är en förebild
i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling
och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet
är en drivkraft.
Här har alla människor likvärdiga möjligheter
att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig
i samhället och engagera sig i den gemensamma
framtiden är en självklarhet. Demokratin fungerar
genom att ett brett spektrum av uppfattningar
välkomnas.
Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro.
Mångfalden är ett starkt signum, vilket innebär
respekt för allas livsval och åsikter. I Det öppna
Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan regioner och länder. Integrationen tillvaratar
nya kompetenser för Skånes utveckling. Här finns
något för alla: människor, upplevelser, arbete,
kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer,
entreprenörskap, utbildning, god miljö, natur,
dofter och smaker. Allt byggt på en grund av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, de tre
hållbarhetsdimensionerna i FN:s Agenda 2030
som utgör grunden för hållbar utveckling.”
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Färdplan för framtidens hälsosystem

lösa klimatkrisen. Liksom i Skånes regionala utvecklingsstrategi kräver regional fysisk planering att arbetet
går i linje med dessa mål för att skapa en hållbar utveckling. Avstämningen mot FN:s hållbarhetsmål sätter det
regionala arbetet i ett globalt sammanhang.

Färdplanen för framtidens hälsosystem anger färdriktning för omställningsprocessen med målbilden bättre
hälsa för fler och ska tydliggöra hur de befintliga
resurserna ska kunna användas på bästa tänkbara sätt på
lång sikt. Planen beslutades av regionfullmäktige våren
2020. Redan idag behöver planering påbörjas för hur till
exempel akutsjukvården ska struktureras 2040. Förändringsarbetet kommer att påverka innehållet i hälso- och
sjukvården men också formerna för hur hälso- och
sjukvård bedrivs.

I arbetet med Regionplan för Skåne 2022 – 2040 har de
globala målen för hållbar utveckling satts i relation till
regionplanens planeringsstrategier och planeringsprinciper. På övergripande målnivå har samtliga globala mål
en koppling mot regionplanen. Målet om utbildning
och om jämställdhet har en sekundär koppling medan
övriga femton har en primär koppling. På delmålsnivå
svarar 26 av 169 delmål mot regionplanens planeringsprinciper och ytterligare 27 mot planeringsstrategierna.
Sammanlagt är det 53 av delmålen som regionplanen
kan svara mot.

Mer hälso- och sjukvård kommer att ske genom digitala
lösningar, mer kommer att ske i hemmet och nära
patienten, vården kommer också att i ökad utsträckning
nivåstruktureras. Detta påverkar den digitala infrastrukturen, exempelvis genom behovet av utbyggd och säker
struktur avseende bredband, men också planeringen
av till exempel bostäder. Gränssnittet mellan de olika
delarna i kedjan, speciellt i förhållandet mellan kommun och region kommer vara viktigt för utvecklingen
mot framtidens hälsosystem och förverkligande av
målet med ett sömlöst Skåne.

Av särskild vikt för regionplanen är delmål 11.A som
syftar till att ”främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden
och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och
regionala utvecklingsplaneringen.”
Regionplan för Skåne ska vara vägledande för den
fysiska planeringen i Skåne. Att denna planering
följer målsättningen i Agenda 2030 ”Ingen ska lämnas
utanför” innebär att samtliga hållbarhetsdimensioner
berörs – de miljömässiga, ekonomiska och sociala

Agenda 2030 för hållbar utveckling
FN:s globala hållbarhetsagenda omfattar 17 mål och
sätter tre utmaningar i fokus: att minska extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att

Agenda 2030 - Globala målen
Regionplanens
planeringsstrategier

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Agenda 2030 - Globala målen
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Planeringsstrategi 1:
Utveckla flerkärnigheten och stärka
samspelet mellan stad och land

Planeringsstrategi 2:
Stärka tillgängligheten och
binda samman Skåne

Planeringsstrategi 3:
Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med tillgång till rekreation

Planeringsstrategi 4:
Växa effektivt med en balanserad och
hållbar mark- och vattenanvändning

Planeringsstrategi 5:
Planera för en god miljö och en
hållbar resursanvändning

Planeringsstrategi 6:
Stärka Skånes relationer med omvärlden

Matrisen visar sambandet mellan de globala målen i Agenda 2030 och planeringsstrategierna i regionplan för Skåne 2022 - 2040 på en övergripande nivå.
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dimensionerna. En fysisk planering med människan i
centrum bidrar till ett långsiktigt hållbart Skåne, vilket
målen i Agenda 2030 belyser och något som särskilt
lyfts i regionplanens röda tråd. Att planera för en mer
blandad bebyggelse, minskad segregation, skapandet av
mötesplatser, samt förtäta och utöka grönska, prioritera
goda gång- och cykelmiljöer, utöka tillgängligheten till
kollektivtrafiken, skapa trygga uppväxtmiljöer och bryta
barriärer är några exempel där regional fysisk planering
bidrar till samtliga hållbarhetsdimensioner.

fredsfrämjande och humanitära insatser. Målen finns
i regeringens totalförsvarsproposition Totalförsvaret
2021–2025.

Gestaltad livsmiljö
Politik för gestaltad livsmiljö har formulerat ambitionen med ett samhällsbygge som sätter människan i
centrum, där fler ska få bo och leva i inkluderande, väl
gestaltade och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Det nationella målet för gestaltad livsmiljö innebär att arkitektur,
form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och
mindre segregerat samhälle.

Utgångspunkten i regionplanen är att den byggda miljön
och dess sociala sammanhang sätter förutsättningarna
för människors livsvillkor, men samtidigt påverkar
individers förutsättningar och levnadsval. Hälsa och
välmående är tätt sammankopplat med de livsvillkor
människor har och de levnadsval man gör. Tillgång till
en bostad, natur och rekreation, utbildning, arbete och
transportmedel är viktiga delar i den sociala hållbarheten, vilket Regionplan för Skåne 2022 – 2040 är ett
verktyg för att möjliggöra. Utvecklingsinriktningen,
planeringsprinciperna och genomförandeprocessen i
dialog och samverkan mellan Region Skåne, de skånska
kommunerna och andra utvecklingsaktörer har möjlighet att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och ett
mer socialt hållbart Skåne.

Klimatperspektiv
Parisavtalet: Genom Parisavtalet förbinder sig medlemsstaterna internationellt att begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet har ratificerats av EU och är därmed
även styrande för klimat och energiarbetet i Sverige.
Då resor och transporter utgör en stor del av utsläppen
är planeringen av transportsystemet tätt kopplat till
dessa åtaganden. Även byggindustrin har en viktig roll i
utsläppsminskningen, genom lokalisering, energieffektiv
produktion och energieffektiva byggnader.
Nationell klimat- och energipolitik: Det långsiktiga
målet för den svenska klimat- och energipolitiken är att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären senast år 2045. För att nå målet har flera
etappmål och ett särskilt sektorsmål för inrikestransporter
beslutats.

Vidare kan 25 av indikatorerna i Agenda 2030 användas
i uppföljningen av regionplanen, dock med visst behov
av att anpassa dessa till den regionala kontexten.

Bredband

Nationell strategi för klimatanpassning: Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för
att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat
klimat. Sveriges mål för klimatanpassning är att utveckla
ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt
möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter
och ta tillvara möjligheter.

Nationella bredbandsstrategin utgör grunden för en
bredbandspolitik som ska möta människors behov av
snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. Visionen är ett helt uppkopplat Sverige eftersom
det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela
landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

Civilt försvar

Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad:
Den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad beslutades i januari 2021 och syftar till att
skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden
av vindkraft sker på ett hållbart sätt.

Målet för det civila försvaret är att ha förmågan att
värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning, bidra till det militära försvarets förmåga vid
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, upprätthålla
samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar
och bidra till att stärka försvarsviljan, bidra till att stärka
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fred och med tillgängliga
resurser bidra till förmågan att delta i internationella

Klimat- och energistrategi för Skåne: Klimat- och energistrategi för Skåne tas fram av Länsstyrelsen Skåne och
ska ge vägledning för länets klimat- och energiarbete.
Den innehåller regionala målsättningar och prioriterade
åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030.
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Klimatmål för Skåne till år 2030 är exempelvis att utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990, att andelen resor som görs med
cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen
resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28
procent av det totala antalet resor i Skåne, vilket även
återfinns i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
2050. Ett annat viktigt mål för den fysiska planeringen
i Skåne är att utsläppen av växthusgaser från transporter
i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

för att förutsättningarna för friluftslivet ska förbättras.
Flera av målen hänger samman med regional fysisk
planering såsom “Tillgång till natur för friluftsliv”
och “Attraktiv tätortsnära natur” och särskilt “Hållbar
regional tillväxt och landsbygdsutveckling”. Dessa mål
kopplas till Skånes utveckling genomgående i Regionplan för Skåne.
Nationell strategi för cirkulär ekonomi: Den nationella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 pekar ut
fyra fokusområden, varav ett handlar om cirkulära kretslopp och lyfter exempelvis fram behovet av att styra
mot att förbättra kunskapen om materialflöden i samhället. Handlingsplanen för cirkulär ekonomi från 2021
pekar ut områden som är viktiga att fokusera på kopplat
till avfalls- och vattenhantering, vilket har betydelse för
mark- och vattenanvändning och fysisk planering.

Landsbygd
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) tas fram vart sjunde år och ska börja
gälla 2023. Nuvarande period tog slut 2020 och därför
har det nationella landsbygdsprogrammet nationellt
förlängts 2021–2022. Jordbrukspolitiken är kopplad till
den fysiska planeringen och två av målen som föreslås
av EU-kommissionen för den nya perioden är en
effektiv markförvaltning och biologisk mångfald och
odlingslandskap.

Regional skogsstrategi: Den skånska skogsstrategin
bygger på det nationella skogsprogrammet och ska
bidra till att skogen ses som en betydande möjlighet för
att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen
av en växande bioekonomi. Den hänger tydligt samman
med den regionala utvecklingsstrategin och ur ett markanvändningsperspektiv även med regionplanen.

Livsmedel
Den skånska livsmedelsstrategin 2030 är kopplad
till fysisk planering i relation till en hållbar mark- och
vattenanvändning då Skåne bland annat ska leda vägen
till ett hållbart livsmedelssystem.

Naturvårdsstrategi för Skåne: Naturvårdsstrategin lyfter
fram grön infrastruktur, vilket ger den en tydlig koppling till regionplanen. Det anges att ”en grön infrastruktur ger möjlighet för arterna att finnas kvar och sprida
sig i landskapet, samtidigt som den ger Skånes invånare
en god tillgänglighet till natur- och grönområden”. Det
finns också en Regional handlingsplan för grön infrastruktur
som utgör underlag till arbetet med regionplanen.

Miljö och natur
Nationella miljömål: De svenska miljömålen omfattar
ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål med
tillhörande etappmål. Det nationella generationsmålet,
som slår fast att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation, är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Mänskliga rättigheter och folkhälsa
FN:s konvention om barns rättigheter har blivit svensk
lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av
barnkonventionen. Den är ett viktigt verktyg för att
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses.

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020:
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna det
regionala arbetet med att nå de nationella miljömålen.
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka
förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen Skåne tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020.
Fem utmaningar lyfts som särskilt viktiga: hållbara
transporter, hänsyn till hav, sjöar och vattendrag, hushållning med mark- och vattenresurser, skydd av naturoch kulturvärden samt hållbar konsumtion.

De jämställdhetspolitiska målen som antogs 2006
handlar om att jämställdhetsperspektiv ska beaktas i
all politik som påverkar människors villkor, så att alla
kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda
liv. Den fysiska planeringen skapar förutsättningar för
livsvillkor och kan bidra till ökad jämställdhet på olika
sätt. Även mål 5 i Agenda 2030 synliggör detta och
beaktas i regionplanearbetet.

Nationella friluftsmål: Sedan 2012 finns det tio nationella friluftsmål för att utveckla och bedriva åtgärder
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Det nationella målet för funktionshinderpolitiken
är kopplat både till barns rättigheter och de jämställdhetspolitiska målen och tar sin utgångspunkt i Sveriges
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. I
grunden handlar det om att människors olika behov
och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till
delaktighet. Den fysiska planeringen kan begränsa eller
möjliggöra människors möjligheter till delaktighet i
samhället och perspektivet måste därför alltid integreras
i samhällsplaneringen.

Ovanstående planering för infrastruktur och kollektivtrafik har stor betydelse för Region Skånes mål att
stärka Skånes flerkärnighet, binda samman Skåne, vidga
arbetsmarknader, öka matchningen på arbetsmarknaden
och förbättra kompetensförsörjningen samt att driva på
bostadsbyggandet. Därmed utgör planerna både viktiga
underlag i framtagandet av regionplanen och viktiga
medel för regionplanens genomförande.
I planeringen för 2040 och i utblick 2050 utgör strategidokumentet Strategi för ett hållbart transportsystem i
Skåne 2050 ett viktigt underlag för arbetet med denna
regionplan. Strategin ska vara vägledande för framtida
satsningar i befintlig infrastruktur och nyinvesteringar
i Skånes transportsystem. Den i strategin uppsatta
färdmedelsfördelningen anger en tydlig riktning för hur
transportsystemet ska utvecklas till att bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Även Strategi för
den hållbara gods- och logistikregionen Skåne från
2017 och tillhörande kunskapsunderlag utgör viktiga
mål och underlag för regionplanen.

Åtta nationella mål för folkhälsa finns sedan 2018 och
har en tydlig koppling till fysisk planering på regional
nivå. Särskilt kan målen inom boende och närmiljö och
levnadsvanor tydligt påverkas av hur den fysiska planeringen genomförs.
Jämställdhetsstrategin för Skåne 2017–2020, Ett jämställt Skåne, belyser jämställdhet och genererar statistik
som underlag till att utveckla ett jämställt Skåne. Det
finns också en tydlig koppling till Agenda 2030.

Överenskommelsen Skånebilden undertecknades 2015
av Region Skåne och sju skånska kommuner. Skånebilden
ligger som plattform för de satsningar som krävs för at
tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige.

Transport
Nationell plan för transportsystemet: Den nationella
planen för transportsystemet, som fastställs av regeringen,
innehåller investeringar i europavägnätet och järnvägar,
samt driftoch underhåll och bärighetsåtgärder på det
nationella och regionala järnvägs- och vägnätet.

Kommunala mål, planer och program
Regionplanen ska enligt plan- och bygglagen ange
hur hänsyn har tagits till kommunala mål, planer och
program som har betydelse för en hållbar utveckling i
länet. Regionplanen ska även ge vägledning för beslut
om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, men den är inte bindande. Kommunernas
översiktliga planering är viktig för att genomföra den
regionala utvecklingen och det är först genom översiktsplanerna som regionplanen kommer att konkretiseras.

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne: Planen
tas fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen och
visar, tillsammans med regeringens nationella plan för
transportsystemet, vilka investeringar som ska göras
i Skåne under aktuell planperiod. Planen bygger på
en bred dialog med kommuner, näringsliv och andra
intressenter. Under regionplanens framtagande har den
gällande planen varit Regional transportinfrastrukturplan
för 2018-2029. En process pågår för att ta fram en ny
regional transportinfrastrukturplan för Skåne. Processen för den nya planen kommer att löpa parallellt med
regionplaneprocessen och planerat antagande i regionfullmäktige är juni 2022. Den nya Regionala transportinfrastrukturplanen kommer att gälla 2022-2033.

Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning: Enligt
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska
varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen
varje mandatperiod. Här ska kommunen beskriva mål
för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och de insatser kommunen planerar för att uppnå
målen. I riktlinjerna ska kommunerna analysera den
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska vara
vägledande vid kommunernas planläggning enligt planoch bygglagen.

Regionalt trafikförsörjningsprogram: Region Skåne
ska i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa
målen för den regionala kollektivtrafiken. Det görs i
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, ett strategiskt dokument som övergripande beskriver det samlade
behovet för all kollektivtrafik i Skåne. Programmet
anger planerna för regionens kollektivtrafikutveckling.
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Delregionala strukturplaner: I Skåne samarbetar
många av kommunerna i delregioner med att ta fram
strukturplaner som dels är kopplade till kommunernas
översiktsplaner och dels till Strukturbild för Skåne och nu
regionplanen. Familjen Helsingborg och MalmöLundregionen har beslutade strukturplaner och Skåne Nordost
arbetar med att ta fram sin strukturplan parallellt
med regionplaneprocessen. Strukturplanerna ska visa
gemensamma ställningstaganden och vara ett stöd för
den översiktliga planeringen. De ska dessutom vara ett
underlag för dialog med bland annat Region Skåne. De
har ett tydligt regionalt fokus och är därför värdefulla
som underlag för regionplanen.

Alla skånska kommuner har tagit fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen och Region Skåne tar del av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning som remissinstans. Region Skåne stödjer kommunerna i arbetet
med att analysera den lokala bostadsmarknaden i en
regional kontext genom att regelbundet ta fram analyser
och kunskapsunderlag.
Kommunernas översiktsplaner: Region Skånes analys
av kommunernas översiktsplaner visar att samtliga har
ett regionalt perspektiv med stort fokus på Skånes flerkärnighet. Region Skåne erbjuder stöd i framtagandet
av nya översiktsplaner för att tidigt identifiera möjligheter för Skånes hållbara tillväxt samt stöttar löpande med
det regionala planeringsperspektivet utifrån regionplanen
och uppdraget som remissinstans för kommunala översiktsplaner. Regionplan för Skåne 2022–2040 är inte en
sammanställning av kommunernas översiktsplaner utan
visar på en utveckling av mellankommunala och regionala frågor av betydelse för Skånes hållbara tillväxt, som
vägledning till den kommunala översiktsplaneringen.

29

83

Utvecklingsinriktning

84

UTVECKLINGSINRIKTNING | Det flerkärniga Skåne

Regionplan för Skåne 2022–2040

Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens
målbild samt i de utmaningar som Region Skåne identifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i
Skåne att bemöta. Den består av sex övergripande planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans
utgör planens övergripande strategiska riktning med sikte
på 2040. Strukturkartan innehåller också en utblick mot
2050. Dessa konkretiseras i planens tematiska fördjupningar med tillhörande temakartor. Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional riktning och verkar för
avvägningar som skapar hållbara fysiska strukturer som
långsiktigt gynnar Skåne som helhet.

med skilda karaktärer, från slättbygdens öppna jordbrukslandskap till mellanbygdens småbrutna landskap
och skogsbygdens sammanhängande skogsområden.
Med kust på tre sidor är avståndet till hav och strand
aldrig långt.
Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet,
korta avstånd och ett landskap som stark identitetsbärare är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, utbildningsmöjligheter, naturupplevelser och fritidsaktiviteter inom
nära avstånd.

Det flerkärniga Skåne

Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på tillgången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad
rörlighet inom Skåne.

Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en europeisk storstadsregion med över fyra miljoner invånare.
Malmö är ett självklart nav i Skåne men regionen domineras inte av en storstad med omland. Skåne utmärker
sig genom att ha både en storstad, flera större städer
och en ortstruktur med många självständiga orter på
liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns en unik
närhet mellan stad och landsbygd. Den skånska landsbygden består av en variation av olika typer av bygder

Strategi:

Strategi:

Växa effektivt
med en balanserad
och hållbar mark- och
vattenanvändning

Utveckla flerkärnigheten
och stärka samspelet
mellan stad och
landsbygd

Strategi:

Stärka tillgängligheten
och binda samman Skåne

Det
flerkärniga
Skåne

Strategi:

Strategi:

Planera för en god
miljö och en hållbar
resursanvändning

Strategi:

Stärka mångfalden
av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med
tillgång till rekreation

Stärka Skånes relationer
med omvärlden
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Arbete

Tennis

Klättring
Fiske
Paddling
Saluhall

Konst
HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

Konst

KRISTIANSTAD

Vandring
Djurpark

Konst
Landskrona

Romantik
Arbete

Köpenhamn
Tivoli

LUND

Hem
& familj

Sommarstuga

Kiviks
marknad

Malmöfestivalen
MALMÖ

Semesterresor

Mormor
& morfar

Hästtävling

Konferens
Ystad

Trelleborg

Bad

Julmarknad

Akvarellkurs

I Skåne är det enkelt att bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa sin fritid i en tredje.

Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Arbetspendling till, från och inom Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Skånes starkaste pendlingsrelationer.
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Flerkärnig

Enkärnig

Fåkärnig

Kartorna visar fyra alternativ till långsiktiga framtidsscenarier som togs fram till Strategier för det flerkärniga Skåne 2013.

Flerkärnighetsmodellen har länge varit en viktig
utgångspunkt för den regionala fysiska planeringen i
Skåne. När Strategier för det flerkärniga Skåne antogs
2013 hade beslutet föregåtts av ett brett dialog- och
analysarbete. Bland annat analyserades fyra alternativa
långsiktiga framtidsscenarier med utgångspunkt från
effekter på tillväxt, transportsystemet, klimatpåverkan
samt social hållbarhet och integration. Scenarierna som
analyserades kan förenklat benämnas som utspridd,
enkärnig, fåkärnig och flerkärnig. Scenarierna hade alla
för- och nackdelar men den flerkärniga utvecklingen
var på många sätt mest fördelaktig då den bidrar till
ökad regional balans samt skapar förutsättningar för
bättre matchning på den regionala arbetsmarknaden.
Det flerkärniga scenariot skapar även särskilt goda förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande genom god
samordning mellan transportsystem och bebyggelse.

struktur utifrån befolknings- och pendlingsdata visar att
Skåne har en robust flerkärnig ortsstruktur men att de
funktionella sambanden mellan västra och östra Skåne
behöver stärkas. Analyserna visar vidare att Skåne inte
domineras av en enda kärna, som är fallet i de två andra
svenska storstadsregionerna, utan präglas av ett flertal
relativt starka kärnor. Nackdelar med en mer enkärnig
struktur är exempelvis att den bidrar till ökad trängsel
i vägsystemet i och kring kärnan samt att den bedöms
ha hög lokal påverkan av buller och partiklar. Det finns
trender som pekar på att det finns en utveckling mot
fåkärnighet i Skåne och att Malmö får en allt större
betydelse. Malmö, tillsammans med Lund, har en stark
nationell koncentration av universitetsforskning och
FoU-intensivt företagande samt har en dominerande
roll bland de kunskapsintensiva företagsklustren. Malmö
har också under lång tid kommit att bli en allt viktigare
arbetsmarknad för hela Skåne. Det kommer att vara
viktig att fortsatt arbeta med att stärka Skånes utveckling.

Region Skåne lät under 2020 genomföra en analys av
hur det regionala perspektivet beaktas i Skånes översiktsplaner. Analysen visar att samtliga kommuner har
ett regionalt perspektiv med ett stort fokus på Skånes
flerkärnighet. Merparten av kommunerna lyfter
regionala kärnor och tillväxtmotorer och ser vikten av
att vidareutveckla kopplingen mellan dessa. Det
framgick även att nyare översiktsplaner har ett tydligare
regionalt perspektiv än äldre planer och att flerkärnighetsmodellen är väl förankrad i planerna. Strategier för
det flerkärniga Skåne har också fått genomslag i den
regionala infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringens
strategiska inriktning.
Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett
flerkärnigt Skåne men under arbetets gång har modellen
anpassats efter pågående utveckling och för att möta
Skånes aktuella utmaningar. Analyser av Skånes orts-
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1) Utveckla flerkärnigheten och stärka
samspelet mellan stad och landsbygd
I Skåne finns en mångfald av orter och en unik närhet
mellan stad och landsbygd. Den flerkärniga strukturen
ska stärkas för att skapa attraktiva livsmiljöer och konkurrenskraft i hela Skåne. Skåne består av en variation
av tillväxtmotorer, regionala kärnor, orter och byar.
Genom att öka förståelsen för det ömsesidiga beroendet
kan Skåne skapa en utveckling där alla delar stärks utifrån sina kvaliteter. Skåne ska bygga vidare på befintlig
ortstruktur med en tydligt sammanhållen bebyggelse
inom orterna. Det behövs en kraftsamling för att stärka
Skånes större städer som tillväxtmotorer för att öka
hela regionens konkurrenskraft, både nationellt och
internationellt. De regionala kärnorna ska utvecklas
utifrån sina geografiska lägen och funktioner samt i
högre grad kunna stärka utvecklingen i sitt omland och
Skåne. De strategiska noderna ska stärkas för att kunna
erbjuda grundläggande service och utgöra betydelsefulla

mötesplatser för sitt närområde. Arbetsplatser, bostäder
och handel ska främst utvecklas i kollektivtrafiknära
lägen för att stärka Skånes utveckling som flerkärnig
arbets- och bostadsregion. Landsbygdens roll ska lyftas,
inte bara i relation till det urbana utan som en självständig och central drivkraft. En livskraftig landsbygd är en
förutsättning för att man ska kunna bo, verka och leva i
hela Skåne.
Det krävs ett aktivt och medvetet arbete för att värna
om och utveckla Skånes flerkärnighet. I detta arbete
är mellankommunal samverkan centralt, både mellan
enskilda kommuner men också inom olika delregionala skånska samarbeten. Genom en framsynt fysisk
planering som inkluderar både stad och landsbygd har
Skåne förutsättningar att utvecklas till en hållbar och
livskraftig region.
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2) Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Att stärka tillgängligheten och säkerställa en väl utbyggd
transportinfrastruktur är nödvändigt för att binda samman
det flerkärniga Skåne och stärka regionens utveckling.
Tillgängligheten ska förbättras till Skånes arbetsplatser,
stadsmiljöer och kultur samt natur och grönområden.
Fysisk och digital närhet ska säkerställa en god tillgänglighet till hela Skåne och omvärlden. För landsbygden
behövs utvecklade mobilitetstjänster och hållbara alternativ för bilen. Kapaciteten i Skånes transportinfrastruktur är hårt utnyttjad och det behövs satsningar på
infrastruktur och kollektivtrafik på både järnväg och
väg. Satsningar behövs på de prioriterade regionala
stråken för personresor, godstransporter, kollektivtrafik
och cykel för att binda samman det flerkärniga Skåne.
Det är även viktigt att agera för ökade satsningar på fler
spår, nya stationer, godsnoder och utvecklade kollektivtrafikkoncept. Dessutom är det viktigt att de skånska
aktörerna fortsätter att verka för att åtgärda flaskhalsarna
i den skånska transportinfrastrukturen.

Satsningar på kollektivtrafik och cykel ska tillsammans
med beteendepåverkan stärka det hållbara resandet.
Omställningen till ett klimatneutralt och energisnålt
transportsystem ska innefatta såväl högre nyttjande av
sjöfart och järnväg som fordon med fossilfria drivmedel.
I ett sammanhållet Skåne är utbyggda IT-tjänster med en
stärkt digitalisering av välfärden avgörande. Det ställer
krav på ökad tillgång till bredband. För att företag och
invånare ska kunna verka och leva i ett Skåne med hög
livskvalitet måste den tekniska infrastrukturen såväl som
transportinfrastrukturen fungera. Skåne ska satsa på att
utveckla och förvalta den tekniska infrastrukturen på ett
robust och säkert sätt genom framsynthet och samarbete
inom och utanför Skåne. Genom ett medvetet regionalt
samarbete kan utbildningsmöjligheter inom yrkesvux
(gymnasial yrkesutbildning för vuxna) och yrkeshögskoleutbildning fördelas över den geografiska ytan på ett bättre
sätt för att minska de samlade pendlingstiderna och bättre
avspegla arbetsplatserna i utbildningsortens närområde.
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3) Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande
livsmiljöer med tillgång till rekreation

Att erbjuda attraktiva livsmiljöer såväl i städer och tätorter som på landsbygden är en viktig framtidsfråga för
Skåne. De nya miljöer som skapas behöver vara socialt
hållbara och skapas utifrån människans behov för att
därigenom främja hälsa, integration, jämlikhet, trygghet
och tolerans. Den fysiska planeringen ska bidra till att
utveckla miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och
sociala möten samt ger möjlighet till avkoppling och
återhämtning i natur- och kulturlandskapet. Det offentliga rummet spelar en viktig roll för att ge utrymme för
möten människor emellan. I Skåne ska det offentliga
rummet utvecklas för att skapa dynamiska mötesplatser
där människor möts och sociala relationer kan utvecklas. Genom fysisk planering finns möjlighet att tillföra
funktioner och kvaliteter till platser som bidrar till integration, jämställdhet och som främjar barns utveckling.
Alla ska ha nära till grönområden av bra kvalitet och
det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart och
kollektivt resande. Kvaliteten på närmiljö och tillgång

till rekreation har stor betydelse för människors hälsa
och livskvalitet, vilket i hög grad har aktualiserats under
coronapandemin.
En väl fungerande bostadsmarknad är också av vikt för
att säkerställa en god livsmiljö för invånarna och främja
Skånes tillväxt. En god bostadssituation för alla är en
central faktor för den enskilda individen och en förutsättning för att nå den positiva samhällsutveckling som
eftersträvas i Skåne. Det krävs regional samsyn och ett
gemensamt arbete mellan bostadsmarknadens aktörer
för att utveckla den skånska bostadsmarknaden. Fysisk
planering skapar förutsättningar som påverkar människors livsmiljö och det kommer att vara avgörande att
aktörerna samverkar för att utveckla Skåne till en attraktiv plats, var och en utifrån sitt ansvarsområde.
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4) Växa effektivt med en balanserad och
hållbar mark- och vattenanvändning

Skåne ska ha en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning samtidigt som regionen växer såväl
befolkningsmässigt som med fler arbetstillfällen. Skånes
tillväxt medför konkurrens om markens användning
som behöver hanteras av den fysiska planeringen
genom att olika samhällsintressen sammanvägs innan
beslut fattas. Mark- och vattenanvändningsfrågorna
berör många aktörer och medför också att ekonomiska
värden ställs mot andra värden. Det är därför viktigt att
aktörerna har en grundläggande samsyn och en fortsatt
diskussion som stärker helhetsperspektivet. En balanserad och effektiv mark- och vattenanvändning med
sammanhållen bebyggelse och en helhetssyn avseende
trafik-, bebyggelse- och grönstruktur är nödvändig för
Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. När
Skåne utvecklas kommer brukningsvärd jordbruksmark

ibland att behöva tas i anspråk och det är då viktigt att
detta sker efter noggrant övervägande och analys av
effekterna av exploateringen. Genom att tillvarata lägen
med goda kommunikationer kan Skåne fortsätta att
utvecklas mot en alltmer sammanhållen och integrerad
region med positiva effekter för bostadsbyggande,
arbetsmarknad och näringsliv som följd. Därigenom
finns det potential att bidra till minskad klimatpåverkan
och en effektiv resursanvändning samt att tillvarata
investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik.
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5) Planera för en god miljö och en
hållbar resursanvändning

Det ska finnas en rik biologisk mångfald i Skåne.
Skogar, hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap
ska må bra. Mark, vatten och luft ska vara så rena att
människor, djur, växter och kulturvärden inte tar skada.
Genom god planering ska förutsättningar skapas för välfungerande ekosystem på land såväl som i vatten. Havet
som omger Skåne ska vara i ekologisk balans och förses
med vatten från friska vattendrag och levande sjöar.
Grönstrukturen ska leverera en mångfald av ekosystemtjänster och garantera bevarandet av arter med positiva
ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället. Hot som miljö- och klimatpåverkan och konkurrens
om mark gör det särskilt viktigt att skydda och utveckla
dessa strukturer, både i landskapet och i städerna. Att
säkerställa grönstruktur av tillräcklig kvalitet och kvantitet är avgörande för människors hälsa och livskvalitet
och en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne.

Skåne ska vara en resilient region som genom flexibilitet, mångfald, anpassningsförmåga och robusthet
har en förmåga att förebygga och hantera både kända
och okända påfrestningar. Skånes aktörer ska verka för
ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Arbetet
med utsläppsminskning och klimatanpassning måste gå
hand i hand. Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över
administrativa gränser vilket ställer krav på samverkan
i planering av vatten, regionala stråk av grönstruktur,
biologisk mångfald, rekreations- och friluftsliv, besöksnäring och energiförsörjning. Insatserna ska bidra till
regionala och nationella miljömål.
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6) Stärka Skånes relationer med omvärlden
Skåne har ett strategiskt och fördelaktigt geografiskt läge
som port mellan Skandinavien och det kontinentala
Europa. Det innebär att Skånes utveckling i hög grad är
beroende av relationerna med omgivningen. Fehmarn
Bältförbindelsen skapar nya möjligheter och framtida
nya stambanor knyter Skåne tätare samman med regionerna i Sydsverige, Östersjöområdet och övriga Europa.
För att stärka Skånes konkurrenskraft, nationellt och
internationellt, är det viktigt att se möjligheten med
och dra nytta av det geografiska läget. Region Skåne har
idag en utvecklad samverkan med sina grannregioner
genom framförallt samarbetena inom Greater Copenhagen och Regionsamverkan Sydsverige. Den ökade
rörligheten över lokala och regionala gränser samt den
ökade internationella konkurrensen har inneburit att
dessa samarbeten har blivit allt viktigare och det är
angeläget att dessa samarbeten kan fortsätta att utvecklas. Angelägna frågor handlar även om att fortsatt verka
för minskade gränshinder, undanröja flaskhalsar, öka
resiliensen och skapa redundans i förbindelser över
Öresund för tillförlitlig gods- och persontrafik till och

från det kontinentala Europa. Det ställer krav på stärkt
och utvecklad kapacitet för gränsöverskridande transporter. Det är centralt att fortsatt verka för genomförande av Skånebilden med ny fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör samt Öresundsmetro mellan
Malmö och Köpenhamn. En av de viktigaste satsningarna för framtiden är utbyggnaden av en ny stambana.
De skånska aktörerna behöver gemensamt agera för att
den nya stambanan och stationerna i Malmö, Lund och
Hässleholm realiseras på ett sätt som bidrar till lokal,
regional och nationell utveckling. Den nya stambanan
har också en viktig funktion för att öka tillgängligheten
till Köpenhamns flygplats.
Samtidigt som Skåne blir mer beroende av omvärlden
är det nödvändigt att säkerställa god krisberedskap,
robusthet och skydd av samhällsviktig verksamhet. De
skånska hamnarna har en nyckelroll för import, export
och transittrafiken genom regionen. Det är viktigt att
tillgängligheten till hamnarna utvecklas i takt med
ökade internationella godsvolymer och transporter.

40

94

UTVECKLINGSINRIKTNING | Strukturkarta

Regionplan för Skåne 2022–2040

Strukturkarta
Strukturkartan ska synliggöra viktiga fysiska strukturer på
regional nivå. Tillsammans med planeringsstrategierna
utgör den regionplanens övergripande utvecklingsinriktning mot 2040. Kartan innehåller också en utblick mot
2050 som grundas på de utmaningar som regionplanen
identifierat och på en möjlig utveckling för Skåne om
regionplanens planeringsstrategier genomförs.

Kartan synliggör:
• Viktiga orter ur ett funktionellt och regionalt perspektiv
• Regional grönstruktur med grönområden och
grönstråk samt regionala leder
• Transportinfrastruktur i form av viktiga stråk, kopplingar och noder för person- och godstransporter

Kartan är indelad i fem delar: en samlingskarta, tre fördjupningar – Skånes ortsstruktur, regional grönstruktur
och transportinfrastruktur, samt utblick 2050.

Strukturkartan synliggör även viktiga kopplingar till
grannregionerna, övriga storstadsregioner och Europa.

Öppna strukturkartan som PDF här.
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Den flerkärniga ortsstrukturen

Den flerkärniga ortsstrukturen
Nationell tillväxtmotor

Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Tillväxtmotor

Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Regional kärna

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad
och Ängelholm.

Den flerkärniga ortsstrukturen

Strategisk godsnod
Transportinfrastruktur

Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska
godsnoder.

Viktigt Strategisk
transportinfrastrukturstråk
nod

Nationell tillväxtmotor

Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar
eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som
Centralort
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla
Serviceort
samman tillväxtmotorerna
och de regionala kärnorna.

Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Tillväxtmotor

Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Kollektivtrafiknod

Farled

Transportinfrastruktur

Viktigt transportinfra

Linjer och pilar illustrerar
enskilda järnvägar eller v
ärsärskilt viktiga för att fö
samman tillväxtmotorern

Farled

Viktiga farleder för god- o

Godsstråk

Viktiga stråk för godstran

Potentiella supercyke

Potentiella framtida stråk

Prioriterade åtgärder
1

Dubbelspår Vä

2

Dubbelspår Skå

3

Ökad kapacitet

4

Ökad kapacitet

Noder
för vandring
och cykling
Viktiga farleder
för godoch persontrafik
på havet.

Regional kärna

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad
och Ängelholm.

Godsstråk

Strategisk godsnod

Potentiella supercykelvägar

Planerad ny st
Schematisk dra
Lund ochMalmö
Skåne samt gra
svenska storsta
av regional koll

Viktiga stråk för godstransporter.

Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska
godsnoder.

Behov av nya
Klartecken för b
dansk-svensk s

Prioriterade åtgärder:

Strategisk nod

1

Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

Centralort

2

Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.

Serviceort

3

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Kollektivtrafiknod

4

Ökad kapacitet Ystadbanan Skurup-Rydsgård

Noder för vandring och cykling
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Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm,
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling
av regional kollektivtrafik.
Behov av nya förbindelser över Öresund

Hamn

Hamnar inom stomnätet
(comprehensive) inom TE
storleksordning

Flygplats

Köpenhamn, Malmö, Äng
Kristianstad-Österlen flyg
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Strategiska noder

Kartan illustrerar Skånes flerkärniga ortsstruktur med
sikte på 2040. I Skåne finns en finmaskig ortstruktur
med många självständiga orter. Det är denna tätortstäthet och de korta avstånden mellan orterna som är
karaktäristiskt för Skåne. Skånes alla delar fyller viktiga
funktioner för regionens utveckling och det är viktigt att
alla kommuner, orter och platser ser sin roll i den regionala helheten. Det kan innebära att gemensamt stödja
investeringar och etableringar i Skåne, även om det inte
sker i den egna kommunen.

Strategiska noder är ett samlingsbegrepp som används
för att synliggöra mindre orter som är betydelsefulla
ur ett regionalt och funktionellt perspektiv. För att
identifiera de strategiska noderna har följande funktioner beaktats: offentlig och privat service, kollektivtrafik
samt tillgång till rekreation och besöksnäring genom
Skåneleden och de regionala turistcykellederna.
De strategiska noderna är väsentliga för en levande
landsbygd och för att dra nytta av och utveckla Skånes
flerkärnighet och unika kvaliteter. De bidrar inte minst
till ett mer varierat utbud av attraktiva boende- och
livsmiljöer i hela Skåne. Genom att utveckla de strategiska noderna kan ett bättre underlag för kollektivtrafik
och service nås viket minskar behov av bilresande och
stärker det hållbara resandet.

Att utveckla och dra nytta av den flerkärniga ortsstrukturen är sedan länge viktiga utgångspunkter för den
regionala planeringen i Skåne. I strukturkartan identifieras tillväxtmotorer, regionala kärnor och strategiska
noder. De utgörs av viktiga orter ur ett regionalt och
funktionellt perspektiv.
För Skånes utveckling är det viktigt att i den fysiska
planeringen:

De identifierade strategiska noderna ska utgöra ett
underlag för fortsatt planering som kan vidareutvecklas i översiktsplaner och delregionala strukturplaner
samt i det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk
planering. De strategiska noderna ska också kunna
utgöra underlag för fortsatt dialog och diskussioner om
kommunala och regionala prioriteringar i syfte att möjliggöra ökad samordning av resurser och samplanering
av samhällsviktig infrastruktur med bebyggelse, service
och rekreation.

• Fortsätta utveckla Skånes flerkärnighet och stärka den
befintliga ortsstrukturen i hela Skåne.
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala
kärnor samt koppla samman dem med varandra och
omvärlden.
• Verka för att de strategiska noderna kopplas samman
med en eller flera regionala kärnor eller tillväxtmotorer så att effekterna av utvecklingen sprids till hela
Skåne.

Centralorter
Centralorterna har stor betydelse för Skånes flerkärniga ortsstruktur och för sitt omland när det kommer
till sjukvård, service, handel, offentlig förvaltning och
politisk makt. Centralorterna innehåller även kulturutbud, arbetsplatser samt bidrar till regional attraktivitet.
I många centralorter finns också en unik utvecklingspotential kopplat till respektive orts historiska utveckling
och geografiska sammanhang.

• Beakta de strategiska noderna i fortsatt planering på
regional och kommunal nivå samt verka för ökad
samordning av resurser och samplanering av bebyggelse, gång-, cykel- och kollektivtrafik, service och
rekreation.
• Utveckla attraktiva bytespunkter mellan transportslag
i anslutning till de strategiska noderna.

Det är viktigt att från kommunalt och regionalt håll
verka för att utveckla centralorterna och stärka deras
funktion som serviceort och mötesplats. Viktiga utvecklingsfrågor handlar om levande centrum, attraktiva
boenden, hållbar mobilitet samt god tillgänglighet
med kollektivtrafik till närmaste regionala kärna eller
tillväxtmotor.

Kriterium: Utgörs av Skånes kommunhuvudorter.
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Serviceorter

Noder för vandring och cykling

Serviceorterna har stor betydelse för en levande landsbygd i Skåne, de fyller en viktig funktion genom att
förse sitt närmaste omland med samhällsservice och
handel. Det är viktigt att från kommunalt och regionalt
håll verka för att upprätthålla och utveckla orternas
funktion som samlingsplats för service. Viktiga utvecklingsfrågor handlar om att fortsatt verka för att samla
servicefunktioner till dessa orter samt att skapa goda
förutsättningar till hållbar mobilitet och god tillgänglighet till närliggande centralorter, regionala kärnor eller
tillväxtmotorer.

Noder för vandring och cykling är orter som utgör
attraktiva angöringspunkter för att nå naturen med
kollektivtrafik och där det i de flesta fall finns tillgång
till grundläggande service så som matbutik, apotek eller
övernattning. Noderna utgörs av hållplatslägen som
kopplar an till Skåneleden, Sydkustleden och Sydostleden. De identifierade noderna för vandring och cykling
ska inte ses som en fullständig bild av viktiga noder för
besöksnäring och naturturism i Skåne. Avsikten är att
lyfta tillgången och utvecklingspotentialen till att nå
Skånes regionala målpunkter för rekreation och friluftsliv genom ett hållbart resande.

Läs mer om struktur och utveckling av service i Skåne i
Region Skånes Servicerapport 2018 – Tillgänglighet till komKriterier:

mersiell och offentlig service för att bo och verka i Skåne.

• Hållplatser för tåg och buss som tangerar Skåneleden,
Sydkustleden och Sydostleden.

Kriterium: Orter med samtliga följande serviceslag: dagligvaror, post (postkontor eller postombud för paketutlämning),
apotek (apotek och apoteksombud för utlämning av receptbelagda läkemedel) samt minst en av följande former av offentlig
service: skola (gymnasie- eller grundskola), vårdcentral eller
bibliotek.

• Orterna uppfyller också kriterierna för centralort, serviceort
eller kollektivtrafiknod.

Skånes regionala kärnor i samspel
med sitt omland
De regionala kärnorna är större orter med betydelse
för sitt omland. De spelar även en viktig roll för Skåne
och den flerkärniga ortsstrukturen utifrån sina geografiska lägen och funktioner. Kärnorna behöver förse sitt
omland med arbetstillfällen, service samt handels- och
kulturutbud. De är både beroende av goda kopplingar
till sitt omland och till tillväxtmotorerna. Likt tillväxtmotorerna är det viktigt att de regionala kärnorna tar
en ledarroll och är drivande i mellankommunal och
delregional samverkan.

Kollektivtrafiknoder
Kollektivtrafiknoderna är orter i regionalt viktiga kollektivtrafikstråk med ett stort resandeunderlag som ger orten
en strukturbildande roll för utformningen av kollektivtrafiksystemet. De identifierade kollektivtrafiknoderna
ska inte ses som en fullständig bild över goda kollektivtrafiklägen i Skåne. Avsikten är framförallt att lyfta
fram orter där kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling
är särskilt gynnsamt för en effektiv kollektivtrafikförsörjning och ett ökat hållbart resande. Bebyggelseutveckling
i dessa orter stärker resandeunderlaget och ger förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken ytterligare samt
stärker utvecklingen av den flerkärniga ortsstrukturen.

Kriterier:
Branschbredd över 200, befolkningsmängd på minst
14 000 invånare, samt positivt pendlingsnetto.

Kriterier:

Landskrona och Ängelholm uppfyller kraven om branschbredd
och befolkning men uppfyller bara delvis kravet om pendling.
Orterna identifieras ändå som regionala kärnor utifrån att
de båda har en stor och jämn pendling med en betydande
inpendling från flera orter i sitt omland. De har dock ett svagt
negativt pendlingsnetto. Trelleborg uppfyller också kraven om
branschbredd och befolkning, men har ett negativt pendlingsnetto. Trelleborg identifieras som regional kärna utifrån sin roll
som strategisk regional godsnod och port till Skåne.

• Orter med >3000 invånare som ingår i regionalt viktiga
stråk för tåg och buss (från Trafikförsörjningsprogram för
Skåne 2020–2030).
• Orter som utgör knutpunkter mellan regionalt- och
delregionalt viktiga stråk (från Trafikförsörjningsprogram
för Skåne 2020–2030).
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Ystad

varierat och aktivt näringsliv med en stor branschbredd.
Det geografiska läget med närhet till Helsingborg,
Danmark och Halland, tillsammans med kommunens
goda infrastruktur i form av Västkustbanan, E6:an och
Ängelholm-Helsingborg Airport, innebär att Ängelholm
är ett viktigt regionalt nav och kan spela en strategisk
roll inom Greater Copenhagen. Läget innebär även att
Ängelholm har god tillgänglighet med kollektivtrafik
till Helsingborg, Halmstad och Göteborg. En strategiskt
viktig fråga för kommunen som även är prioriterad av
Region Skåne och inom Regionsamverkan Sydsverige är
färdigställande av Västkustbanan. Ängelholm är en viktig besöksdestination och arbetar aktivt för att utveckla
besöksnäringen både inom kommunen och i samverkan
med Familjen Helsingborg. I Ängelholm finns angöringspunkt för både Skåneleden och Sydkustleden.

Ystads utveckling är viktig för att stärka Skånes flerkärniga ortstruktur och för Skåne som helhet. Som
regional kärna för sydöstra Skåne fyller Ystad en särskilt
viktig funktion eftersom avståndet till närmaste tillväxtmotor är förhållandevis långt. Sydöstra Skåne är beroende av interaktionen med Malmö och Lund. Dagens
kapacitetsbrist på Ystad- och Österlenbanan är därför
en viktig utmaning då den medför störningskänslighet
och begränsar möjligheterna till utökat trafikutbud och
minskade restider. För att Ystad ska stärkas som regional
kärna och i högre grad kunna driva utvecklingen behövs
en fortsatt samverkan mellan kommunerna i sydöstra
Skåne, där Ystad fortsätter att leda arbetet. Ystad erbjuder
service och handel till sitt omland, är en betydande
målpunkt för besöksnäring genom närheten till havet
och sin historiska stadskärna och har även viktiga
färjeförbindelser för gods- och persontrafik. Samverkan
sker mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att driva
utvecklingen framåt gällande besöksnäring i form av
upplevelser, kulturmiljöer och rörligt friluftsliv. Ystad är
också en viktig nodpunkt för vandring och cykling genom
sin koppling till både Skåneleden och Sydkustleden.

Skånes tillväxtmotorer i samspel
med sitt omland
Tillväxtmotorerna har en viktig roll för att driva utvecklingen och generera attraktionskraft till Skåne. De ska
förse regionens invånare med arbetstillfällen och ett
kunskapsintensivt näringsliv, högre utbildning, specialistsjukvård och ett brett handels- och kulturutbud. Starka
tillväxtmotorer påverkar hela Skåne positivt. Det är
viktigt att tillväxtmotorerna tar initiativ till och gemensamt driver mellankommunala och delregionala frågor
samt att de tillsammans med Region Skåne representerar Skåne och driver regionala frågor på nationell nivå.
Tillväxtmotorerna är beroende av Skånes regionala och
strategiska noder samt landsbygden för kompetensförsörjning, bostadsutbud, tillgång till varierade livsmiljöer,
livsmedelsförsörjning samt rekreation och fritidsutbud.

Landskrona
Landskrona är en regional kärna utifrån sitt geografiska
läge och funktioner. Staden har god tillgänglighet till
Skånes tillväxtmotorer vilket ger en stor utvecklingspotential. Landskrona spelar också en viktig roll för den
regionala besöksnäringen, både genom kopplingen till
Ven, Skåneleden och Sydkustleden. Samtidigt behöver
Landskrona stärka sin roll som attraktiv kärna för sitt
omland och öka sitt influensområde.

Även Trelleborg är en regional kärna utifrån sitt geografiska läge och funktion och har ett fördelaktigt geografiskt läge som ger stor utvecklingspotential. Stadens attraktivitet kan stärkas ytterligare i takt med att Trelleborg
utvecklar sin identitet som kuststad. Trelleborg fyller
en viktig funktion som logistiksnod och port till Skåne
och har en viktig roll för att Skåne ska utvecklas till en
hållbar gods- och logistikregion. Trelleborg är också
en viktig nod för vandring och cykling som angöringspunkt för både Skåneleden och Sydkustleden.

Gemensamt för tillväxtmotorer är att de har en befolkning som ökar och ett relativt högt bostadsbyggande.
Samtidigt finns det allt fler människor som har svårt
att efterfråga bostäder på marknadens villkor och att
skillnader i hälsa och välfärd ökar. Dessutom behöver
störningar, trängsel och utsläpp minskas genom att en
större del av inpendlingen till tillväxtmotorerna sker
med hållbara färdmedel. Det är en fråga som med
den väntade befolkningsökningen kommer att bli allt
viktigare och som de större städerna inte ensamma kan
hantera. Här har Region Skåne, Trafikverket och pendlingskommunerna också en viktig roll.

Ängelholm

Kriterier:

Trelleborg

Ängelholm är en regional kärna och har en viktig roll
för sitt omland genom att erbjuda arbetstillfällen,
näringsliv, handel och service. Kommunen har ett

• branschbredd över 200
• befolkningsmängd på minst 14 000 invånare
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• positivt pendlingsnetto

kultur- och rekreationsmöjligheter samt utmärker sig
inom Skåne med en stor andel värdefulla gröna och blå
miljöer i form av skog, sjöar och våtmarker med mera.
Dessa miljöer möjliggör unika livs- och boendemiljöer
samt en destinationsutveckling som lockar internationella, nationella och regionala besökare.

• sysselsättnings- och befolkningstillväxt över skånesnittet
Kristianstad uppfyller kriteriet för befolkningstillväxt och
Hässleholm för sysselsättningstillväxt därför utgör orterna
en gemensam tillväxtmotor.

Kristianstad och Hässleholm spelar var för sig en nyckelroll i Skånes flerkärniga ortsstruktur som regionala
kärnor. Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm har
en positiv påverkan även utanför Skånes gränser och är
därför ett viktigt nav i ett mellanregionalt perspektiv.
Båda kommunerna har haft en positiv befolkningsutveckling men ur ett regionalt perspektiv behöver
tillväxtmotorn stärkas ytterligare för att kunna vara
drivande för utvecklingen i Skåne. Städerna arbetar
aktivt med stadsutveckling med utgångspunkt från sina
centralt belägna stationer som attraktivitets- och tillväxtfaktor och behöver fortsätta detta arbete. För att gynna
de två städernas utveckling och förstärka deras påverkan
på sitt omland spelar en väl utbyggd transportinfrastruktur och kollektivtrafik en central roll. Hässleholm
är en viktig järnvägsknut och kollektivtrafiknod både
regionalt och nationellt. Här möts tre järnvägsstråk och
centralstationen är den största på Södra stambanan mellan Stockholm och Lund. I stråket mellan Hässleholm
och Lund behövs både stärkt kapacitet och kortare
restider vilket den nya stambanan ska bidra till. Detta
gäller även på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad. De två viktigaste satsningarna som behöver
drivas på regional nivå är byggandet av den planerade
nya stambanan, med ett centralt tågstopp i Hässleholm
integrerat med övrig transportinfrastruktur i Skåne, och
ett dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Helsingborg
Helsingborg är en tillväxtmotor och ett nav i nordvästra
Skåne med ett strategiskt läge inom Öresundsregionen
och sydvästra Sverige. Staden har haft en stark befolknings- och näringslivstillväxt och har likt Skånes övriga
större städer en viktig roll för att förse närliggande kommuner med arbetstillfällen samt ett brett utbud av kultur,
handel och upplevelser. Helsingborg väntas ha en fortsatt
stark befolkningsökning och en viktig utvecklingsfråga är
att hantera tillväxten på ett hållbart sätt. För att ytterligare
stärka Helsingborg i sin roll som motor för tillväxt i hela
Skåne är kopplingen till Danmark och integrationen
inom Öresundsregionen av stor betydelse.
Den viktigaste satsningen är en fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör. Det skulle knyta ihop Öresundsregionen och öka integrationen mellan Sverige
och Danmark, vilket bidrar till en större arbetsmarknad
och näringslivsutveckling samt ökad internationell
konkurrenskraft. Helsingborgs tillväxtkraft skulle då
tillta. Andra viktiga satsningar som behöver säkerställas
är god tillgänglighet till den planerade nya stambanan
genom en uppgradering av Skånebanan samt färdigställande av Västkustbanan. Järnvägsstråket längs västkusten
når orter där det bor många människor och det ligger
en stor potential i att koppla samman Helsingborg
även mot Halland och Göteborgsregionen. Helsingborg
har länge arbetat med att utveckla stadens stationsnära
lägen vilket bidrar till att ta tillvara investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur. Detta kommer att vara en
fortsatt viktig framtidsfråga.

Malmö och Lund som gemensam
nationell tillväxtmotor
Malmö och Lund med närliggande kommuner har
störst befolkningskoncentration och befolkningstillväxt
i Skåne. Malmö är en av Sveriges tre storstäder och
Skånes klart största stad med en fjärdedel av regionens
invånare, staden har även ett brett utbud av arbetstillfällen, kultur, handel och upplevelser. Det ger staden
en unik dragningskraft. Lund har en framträdande roll
inom högre utbildning, forskning, innovation och företagande. Tillsammans och med den starka kopplingen
till Köpenhamn har orterna en stark tillväxtkraft och
möjlighet att agera motor både regionalt och nationellt.

Kristianstad och Hässleholm
Kristianstad och Hässleholm som gemensam tillväxtmotor har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne
angränsande till Blekinge och Kronobergs län. De två
städerna erbjuder ett brett utbud av arbetstillfällen,
kultur, handel och upplevelser. Högskolan Kristianstad
och Krinova Science Park är viktiga aktörer som bidrar
till en ökad kompetensförsörjning inom näringslivet
och en attraktiv arbetsmarknad i södra Sverige. Nordöstra Skåne har ett rikt och varierat utbud av natur-,

En stor del av Skånes befolkningstillväxten väntas
även fortsättningsvis koncentreras till sydvästra Skåne.
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Detta stärker orternas tillväxtkraft men innebär samtidigt utmaningar med att möta den stora befolkningsökningen på ett hållbart sätt. Orterna behöver växa
effektivt med en hållbar markanvändning.
Viktiga utvecklingsfrågor för att stärka Malmö och Lund
som nationell tillväxtmotor är förbättrad internationell
tillgänglighet och minskade gränshinder samt ökad
sysselsättningsgrad och minskade sociala skillnader. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet inom
Öresundsregionen. Det är avgörande att gemensamt
verka för kapacitetsstärkande infrastruktursatsningar
som stärker kopplingarna till Malmö och Lund.

Kriterier:
Malmö och Lund identifieras som en gemensam nationell
tillväxtmotor utifrån att:
• Malmö utgör en storstad enligt SKR:s kommungruppsindelning (minst 200 000 invånare i tätorten).
• Malmö och Lunds starkaste pendlingsrelationer
är till varandra.
• Lund har en framträdande roll inom högre utbildning,
forskning, innovation och företaganden vilket framgår av
att Lund är en av Nordens största student- och utbildningsstäder samt innehåller forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV av nationell och internationell betydelse.
• Båda orterna uppfyller kriterierna för att utgöra
tillväxtmotorer.
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Den regionala grönstrukturen

Den regionala grönstrukturen
Noder för vandring och cykling

Noder för vandring och cykling är orter som utgör angöringspunkter
för att nå naturen med kollektivtrafik och där det i de flesta fall finns
tillgång till grundläggande service.

Sammanhängande regionala grönområden och stråk

Skånes befintliga regionala grönstruktur där ekologiska och rekreativa
värden samverkar. Utgörs av vegetationsbeklädda ytor och vattenområden som sjöar, åar och bäckdalar.

Grönstråk med utvecklingspotential
(berör mer än en kommun)

Bristande länkar i grönstrukturen med god potential att utveckla
enhetliga grönstråk. Utgörs av vattendrag, våtmarker, trädalléer eller
gräs- och skogsmarker.

Behov av nytt grönstråk (berör mer än en kommun)

Den regionala grönstrukturen

Strategiska lägen att utveckla nya grönstråk utan tydlig grund att utgå
ifrån. Utgörs av mindre fragment som träddungar, vattendrag och i vissa
fall kraftledningsgator.

Noder för vandring och cykling

Skåneleden

Noder för vandring och cykling är orter som utgör angöringspunkter
för att nå naturen med kollektivtrafik och där det i de flesta fall finns
tillgång till grundläggande service.

Planerad sträckning för Skåneleden
Nationella cykelturistleder

Sammanhängande regionala grönområden och stråk

Skånes befintliga regionala grönstruktur där ekologiska och rekreativa
värden samverkar. Utgörs av vegetationsbeklädda ytor och vattenområden som sjöar, åar och bäckdalar.

Planerad regional cykelturistled

Grönstråk med utvecklingspotential
(berör mer än en kommun)

Bristande länkar i grönstrukturen med god potential att utveckla
enhetliga grönstråk. Utgörs av vattendrag, våtmarker, trädalléer eller
gräs- och skogsmarker.

Behov av nytt grönstråk (berör mer än en kommun)

Strategiska lägen att utveckla nya grönstråk utan tydlig grund att utgå
ifrån. Utgörs av mindre fragment som träddungar, vattendrag och i vissa
fall kraftledningsgator.

Skåneleden
Planerad sträckning för Skåneleden
Nationella cykelturistleder
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes regionala grönstruktur med sikte på 2040. Den visar både befintliga
grönområden och grönstråk av regional betydelse samt
var utvecklingspotentialen finns för att skapa nya stråk.
Kartan visar också den regionala ledstrukturen för vandring och cykling med planerad utveckling samt de hållplatslägen för tåg och buss som kopplar an till lederna
och där det finns service, såsom matbutik, apotek eller
övernattning.

Stora, sammanhängande grönområden av regional
betydelse finns i de centrala och norra delarna av Skåne,
kring åsarna, sjöarna och i mellanbygden. Grönområdena binds samman av grönstråk som främst består av
kusterna, å- och bäckdalar, sammanhängande betesmarker och skogspartier. De befintliga områdena och
stråken räcker inte för att skapa en fungerande regional
grönstruktur utan dessa behöver kopplas samman i
ett finmaskigare nät för att kunna bistå med ekosystemtjänster och välfungerande miljöer för människor,
djur och växter i ett framtida Skåne. Befintliga stråk
med utvecklingspotential finns främst längs vattendrag
i landskapet. Nya stråk kan byggas i strategiska lägen
utifrån mindre gröna områden och fragment såsom
dungar, kraftledningsgator, småvatten med mera.

Den regionala grönstrukturen består av grönområden
och grönstråk och omfattar både ekologiska och rekreativa värden. För att utveckla Skånes flerkärniga grönstruktur behöver grönområden, kusterna och städernas
grönstruktur bindas samman i ett sammanhängande
nätverk. Grönstrukturens kvaliteter och funktioner
kan beskrivas som grön infrastruktur, det vill säga ett
nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer
för växter och djur och till människors välbefinnande.
En funktionell grön infrastruktur innebär att arter har
möjlighet att sprida sig utifrån sina förutsättningar samtidigt som det ger förutsättningar för människor att röra
sig i landskapet. Ett nätverk av grönområden och stråk
bidrar till biologisk mångfald och ett rörligt friluftsliv.

För att tydliggöra de strategiska sammanhangen redovisar strukturkartan en mer översiktlig bild av de grönområden och stråk än i tematisk fördjupning för Skånes
grönstruktur. Stråk med behov av utveckling (gröna och
röda streck) har valts utifrån att de är en del av ett större
sammanhängande nätverk och korsar en kommungräns.
Dessa stråk gynnas av ett mellankommunalt samarbete.

Planeringen av Skånes regionala grönstruktur behöver ta
utgångspunkt i grön infrastruktur och avvägningar mot
andra intressen samt utgå från ett landskapsperspektiv
och en långsiktig planeringshorisont. Genom samverkan i arbetet med att utveckla Skånes grönstruktur kan
attraktionskraften öka för både människor och näringsliv och bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar utveckling i Skåne.
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Den regionala transportinfrastrukturen

Transportinfrastruktur
Viktigt transportinfrastrukturstråk

Den flerkärniga
Linjer ochortsstrukturen
pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte Transportinfrastruktur
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

olm och
tmotor.

Nationell tillväxtmotor
Lund
och Malmö utgör tillsammans en nationell
Farled

Trelleborg, Ystad

Tillväxtmotor
Godsstråk
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Trelleborg, Ystad
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Viktigt transportinfrastrukturstråk

Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som
ärsärskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

tillväxtmotor.
Viktiga farleder för god- och persontrafik på havet.

Helsingborg,
Lund
och Malmö. Hässleholm och
Viktiga stråk för
godstransporter.
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Farled

Viktiga farleder för god- och persontrafik på havet.

Potentiella supercykelvägar
Regional kärna

Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad
och Ängelholm.

Godsstråk

Viktiga stråk för godstransporter.

Prioriterade åtgärder:

Transportinfrastruktur

Strategisk
godsnodVästkustbanan Maria-Helsingborg C
1
Dubbelspår

Potentiella supercykelvägar

Viktigt
transportinfrastrukturstråk
3
Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Prioriterade åtgärder:

Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Ystad är strategiska
2
Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.
godsnoder.
Linjer och pilar
illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
Strategisk
nod

4
Ökad kapacitet
Ystadbanan
Skurup-Rydsgård
enskilda
järnvägar
eller vägar.
De bredare
linjerna illustrerar stråk som
ärsärskilt
viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla
Centralort
samman tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.
Planerad ny stambana
Serviceort
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm,
Farled Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela
Kollektivtrafiknod
Viktiga farleder
godoch persontrafikKnyter
på havet.
Skåneför
samt
grannregionerna.
Skåne närmre de övriga
Noder
för vandring
och cykling
svenska
storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling
av
regional
kollektivtrafik.
Godsstråk

1

Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

2

Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.

3

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

4

Ökad kapacitet Ystadbanan Skurup-Rydsgård
Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm,
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling
av regional kollektivtrafik.

Viktiga stråk för godstransporter.
Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken
för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en
Potentiella
supercykelvägar
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro
Potentiella framtida stråk för supercykelvägar.

Prioriterade åtgärder:
Hamn

Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro

Hamnar inom stomnätet (Corehamn) och det övergripande nätet
1
Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C
(comprehensive) inom TEN-T samt övrig godshamn i fallande
storleksordning
2
Dubbelspår Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.
3

Ökad kapacitet E6 Vellinge-Helsingborg

Hamn

Flygplats

Hamnar inom stomnätet (Corehamn) och det övergripande nätet
(comprehensive) inom TEN-T samt övrig godshamn i fallande
storleksordning

4
Ökad
kapacitet
Ystadbanan Skurup-Rydsgård
Köpenhamn,
Malmö,
Ängelholm-Helsingborg
och
Kristianstad-Österlen flygplats.

Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm,
Lund ochMalmö. Viktiga framtida transportnoder för hela
Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga
svenska storstadsregionerna och Europa. Möjliggör utveckling
av regional kollektivtrafik.
Behov av nya förbindelser över Öresund
Klartecken för brukarfinansierad HH-förbindelse, samt en
dansk-svensk statlig utredning för Öresundsmetro
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Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och
Kristianstad-Österlen flygplats.
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes transportinfrastruktur med sikte på 2040. Den visar viktiga stråk för
person- och godstransporter samt transportinfrastruktur
som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
Kartan lyfter även fram behov av större infrastruktursatsningar. Dessa tar utgångspunkt i gällande nationell
plan 2018–2029, Skånebilden och Regionsamverkan
Sydsveriges sydsvenska prioriteringar 2021.

ser det som prioriterat att Skånebanan med dubbelspår
Hässleholm–Kristianstad inkluderas i nationell plan för
planperioden 2022–2033.
Ystadbanan sträcker sig från Malmö/Lockarp till Ystad
och Österlenbanan sträcker sig från Ystad till Simrishamn. De två banorna bildar tillsammans ett järnvägsstråk som kopplar samman sydöstra och sydvästra
Skåne samt orterna däremellan. Stråket är betydelsefullt
för södra Skånes nationella och internationella tillgänglighet, inte minst genom kopplingen till Malmö och
Köpenhamn och till den nya stambanan. Det är även
betydelsefullt för kopplingen mellan Bornholm och
Köpenhamn. Region Skåne ser det som prioriterat att
ett partiellt dubbelspår på sträckan Skurup–Rydsgård
inkluderas i nationell plan för planperioden 2022–2033
vilket krävs för att kunna utveckla tågtrafiken på banan.

Nya fasta förbindelser över Öresund bidrar till att
Öresundsregionen kan fortsätta att utvecklas som en
av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner. Öresundsbrons anslutningar måste förbättras och planeringen för
nya förbindelser behöver fortsätta. En fast förbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör ger nordvästra Skåne
liknande möjligheter som Öresundsbron har gett
MalmöLundregionen. Öresundsmetron blir ett viktigt
verktyg för att länka samman Malmö och Köpenhamn
till en stark storstadsregion, som blir en ännu starkare
regional och nationell ekonomisk motor. I ett långsiktigt
perspektiv behövs båda förbindelserna och det är viktigt
att skapa handlingsberedskap för en sådan utveckling.
Region Skåne ser det som prioriterat att processen för
en brukarfinansierad fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör fortsätter och leder till beslut
tillsammans med Danmark om att starta bygget. Region
Skåne ser det även som prioriterat att en dansk-svensk
statlig utredning för Öresundsmetron genomförs.

Den nya stambanan mellan Lund och Hässleholm ingår
i gällande nationell plan 2018–2029. Åtgärden är en del
av de nya stambanorna som ska knyta samman Sveriges
storstadsregioner. För Skåne bidrar de nya stambanorna
både till ökad kapacitet för regional kollektivtrafik samt
till att knyta Skåne närmare omvärlden. Utbyggnad av
ny stambana Hässleholm–Lund, med planerat färdigställande till omkring 2035, behövs för att möjliggöra
utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne i enlighet med Region Skånes Persontågsstrategi. För att möjliggöra ökad rörlighet över hela regionen är det viktigt att
den nya stambanan planeras samordnat med anslutande
banor, med integrerade och centralt placerade stationer
i Lund och i Hässleholm samt synkroniserat med den
regionala tågtrafikens behov. Utbyggnaden innebär
samtidigt intressekonflikter genom omgivningspåverkan
och negativ inverkan på natur-, kultur- och miljövärden,
markhushållning samt barriärer och bullerskapande
effekter. Det är därför viktigt att utbyggnaden sker på ett
sätt som ger nytta för Skåne och uppnår de eftersökta
effekterna för den regionala tågtrafiken samtidigt som
negativa effekter minimeras.

Västkustbanan är en av Skandinaviens viktigaste
järnvägssträckningar. Den förbinder inte bara Oslo och
Göteborg med Malmö-Köpenhamn, utan knyter även
ihop flera större städer längs sträckan. EU har prioriterat
stråket inom ramen för TEN-T och Trafikverket ser det
som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Ett
färdigställande av Fehmarn Bältförbindelsen kommer
att stärka stråkets betydelse ytterligare. I Nationell plan
för transportsystemet 2018–2029 ingår dubbelspår Helsingborg–Maria. Region Skåne ser det som prioriterat att
åtgärden även inkluderas i nationell plan för planperioden 2022–2033 samt att den genomförs.

För E6 i Skåne ingår trimning i nationell plan 2018–
2029 och är även prioriterad till kommande nationell
plan 2022–2033.

Skånebanan, som sträcker sig från Helsingborg till Kristianstad mot Blekinge och förbinder orterna däremellan,
är idag ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Skånebanan är en viktig förbindelse mellan nordvästra och
nordöstra Skåne samt till Södra stambanan. Skånebanan kommer att få ytterligare betydelse med en ny fast
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Skånebanan kommer också att bli en viktig förbindelse till
den nya stambanan och satsningar på banan för ökad
kapacitet, och attraktiva restider behöver därför ske
parallellt med processen för ny stambana. Region Skåne

Sydostlänken mellan Älmhult–Olofström ingår i nationell plan 2018–2029. Banan går delvis genom Skåne
och är enkelspårig och oelektrifierad. En utbyggnad
av banan innebär elektrifiering och en förlängning till
Karlshamn. Sydostlänken ger bättre förutsättningar för
godstrafiken och bidrar till redundans och avlastning i
Sydsveriges tågsystem.
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Strategiska godsnoder

även regelbunden färjerangering av järnvägsvagnar.
Trelleborgs hamn har även tågfärjetrafik till kontinenten.
Totalt hanterar hamnen ca 5400 anlöp årligen och
800 000 enheter motsvarande 11 800 tusen ton.

Skåne är en mycket viktig hamnregion. Hamnarna i
Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad ingår i det
transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Med utgångspunkt från hamnarna utgör Helsingborg, Malmö,
Trelleborg och Ystad viktiga strategiska noder för godstransporter till, från och genom Skåne ur ett europeiskt,
nationellt och regionalt perspektiv.

Ystad hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn med över 2,3 miljoner passagerare och 650 000
personbilar. De senaste 15 åren har personbilstrafiken
ökat med i snitt 4,8 % per år enbart till Bornholm. Av
lastbilstransporterna via Ystad hamn har 73 % start- eller
målpunkt i Polen. Under 2020 startade även säsongsbunden trafik till Sassnitz. I hamnen finns utrustning
och spår för att kunna hantera järnvägsvagnar i färjetrafik.
Totalt hanterar hamnen 3700 anlöp och 3 200 tusen
ton årligen.

De strategiska godsnoderna är en viktig länk i Sveriges
försörjningskedja och hanterar dagligen en stor del av
landets import och export. Det innebär att det är av
stor vikt att tillgängligheten till hamnarna med väg- och
järnvägsanslutningar säkerställs.
Helsingborgs hamn är Sveriges näst största containerhamn och via kombiterminalen i Helsingborgs hamn
transporteras betydande intermodala volymer (transport
av gods med fler än ett transportsätt). Genom lastbilstrafiken via Helsingborgs hamn transporteras stora
mängder jordbruks- och skogsbruksprodukter, livsmedel
och djurfoder samt trävaror. Samtidigt är Helsingborgs
hamn Sveriges näst största passagerarhamn med runt
7,1 miljoner passagerare ett normalår. Totalt hanteras
7900 tusen ton och normalt har hamnen runt 30 000
anlöp per år.

I Landskrona hamn hanteras framför allt bulkvaror.
Huvudparten av godsslagen som hanteras i Landskrona
hamn är gödselmedel, spannmål, foder, kalk, återvinningsmaterial och bränsle för värmekraftverk. Totalt
lossas och lastas drygt 600 tusen ton gods per år. Antal
anlöp per år uppgår till drygt 200 stycken.
Åhus hamn är en av södra Sveriges mest betydande
bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största containerhamn. Bulkhanteringen står för drygt 70 procent av
den totalt hanterade volymen. Containertrafiken sker
veckovis till Bremerhaven och Hamburg. Totalt hanteras
cirka 600 tusen ton per år. Antal anlöp per år ligger runt
270 stycken.

CMP i Malmö (Copenhagen Malmö Port) är Skandinaviens största bilhamn och fungerar även som en
omlastningshubb för vidare transporter till Skandinavien,
Ryssland och Baltikum. Genom RoRo-verksamheten
(lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt
ska kunna köras ombord och i land) hanteras, i synnerhet från Tyskland, stora volymer livsmedel, konsumtionsvaror med mera. I hamnen hanteras också projektlaster såsom husmoduler till olika byggnadsprojekt.
Vidare är Malmö en strategisk punkt för omlastning
både via fartyg och järnväg av bland annat stål- och
pappersprodukter men också returmaterial. I hamnen
finns också en betydande torr- och våtbulksverksamhet i
form av spannmål, metall, djurfoder och bränsle i olika
former. Totalt hanterar hamnen ca 2800 anlöp och 7800
tusen ton årligen.

Flygplatser
I Skåne finns tre flygplatser för linjetrafik: Malmö
Airport, Ängelholm-Helsingborg Airport samt Kristianstad-Österlen Airport. Den viktigaste flygplatsen för regionen, såväl för persontransporter som godstransporter,
är dock Köpenhamns flygplats som utgör en gemensam
trafikknutpunkt för både Danmark och södra Sverige.
Flygplatserna är viktiga för Skånes tillgänglighet nationellt och internationellt och fyller en viktig funktion för
Skånes näringsliv. En utmaning för flygtrafiken är att
det är ett energiintensivt sätt att transportera människor
och gods. Samtidigt har de olika trafikslagen kompletterande roller och tillgång till en transportkedja som
inbegriper flera olika trafikslag är viktigt.

Trelleborgs hamn är Sveriges största RoRo-hamn
och Sveriges andra största godshamn med färjetrafik
till Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda.
Via Trelleborgs hamn transporteras stora volymer av
allehanda godsslag. Den geografiska spridningen av
start- och målpunkter är stor både på kontinenten och i
Sverige. Det finns en kombiterminal och i hamnen sker

Malmö Airport ingår i det transeuropeiska transportnätet
(TEN-T) och är, som en av landets största flygplatser, en
knutpunkt av stor nationell och internationell betydelse. Flygplatsen är ett komplement till Köpenhamns
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Som jämförelse har Köpenhamns flygplats under samma period utvecklats från cirka 20 miljoner resenärer 2006 till
cirka 30 miljoner 2019 vilket är i storleksordningen 10 - 15 gånger fler än Malmö airport.

flygplats, både när det gäller resenärer och gods, och
den enda flygplatsen i Skåne med betydande godshantering. Flygplatsen är även utpekad som riksintresse och
ingår i det nationella basutbudet vars syfte är att säkerställa ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som garanterar en grundläggande interregional
tillgänglighet i hela landet. Det innebär att flygplatsen
inte får läggas ner utan regeringens godkännande. Flygplatsen drivs av det statliga bolaget Swedavia.

het, komfort, trafiksäkerhet och trygghet för den som
vill cykla in till eller ut ur Skånes städer. Supercykelvägarna är en viktig del i ett sammanhängande hållbart
transportsystem som gör Skåne till en stark och hållbar
tillväxtmotor.
Supercykelvägarna ska bidra till att skapa ökad tillgänglighet och valfrihet för dem som bor i städernas utkant
eller i samhällena runt omkring. Genom att bidra till
minskad bilpendling kan supercykelvägarna medföra att
biltrafiken i städerna kan fungera bättre samt medföra
minskade störningar i form av trängsel, buller, föroreningar och klimatpåverkan.

Ängelholm-Helsingborg Airport bidrar till att stärka
Skånes tillgänglighet, nationellt och internationellt.
Flygplatsen ägs gemensamt av sju nordvästskånska
kommuner (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm) och har som mål att vara
en av de ledande flygplatserna i Sverige i klimat- och
hållbarhetsfrågor. Ängelholm-Helsingborg flygplats är
utpekad som riksintresse utifrån behovet av flygplatskapacitet för att säkerställa framtida utveckling av utrikestrafiken i Öresundsregionen.

Strukturkartan identifierar stråk med potential att bli
framtida supercykelvägar. Urvalet utgörs av stråk in till
Skånes större städer som antingen har stora flöden av
cyklister redan idag eller skulle kunna få, om infrastrukturförbättringar och riktade kommunikationsinsatser
genomförs.

Kristianstad-Österlen Airport bidrar till att stärka
Skånes tillgänglighet, nationellt och internationellt.
Flygplatsen ägs gemensamt av Kristianstad, Hässleholm,
Bromölla och Östra Göinge. Kristianstad-Österlen
Airport är av riksintresse för flygtrafiken.

Supercykelvägarna kommer att planeras, utvecklas,
kommuniceras och drivas i samverkan mellan regionen, kommuner och väghållare som en integrerad del i
infrastrukturplaneringen med ambitionen att skapa ett
enhetligt system.

Supercykelvägar

Region Skåne

Läs mer i rapporten Koncept för Supercykelstråk i Skåne,

Skånes supercykelvägar ska utgöra konkurrenskraftiga
och välkända cykelvägar som erbjuder hög framkomlig-
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Utblick Skåne 2050

Öppna visionskartan som PDF här.

Utblicken mot 2050 grundas på de utmaningar som
regionplanen identifierat och på en möjlig utveckling för
Skåne om regionplanens planeringsstrategier genomförs.

men Skåne ger samtidigt möjlighet till avkoppling och
återhämtning i natur- och kulturlandskapet. Skånes
kvaliteter bidrar till integration, jämställdhet och främjar
barns utveckling. Alla har nära till grönområden av bra
kvalitet och det är enkelt att nå naturen genom hållbart
och kollektivt resande.

De globala målen har reviderats och Skåne är ledande
i att visa hur en hållbar utveckling praktiseras. Skånes
miljöer har blivit socialt hållbara genom att utgå från
människans behov av att främja hälsa, integration,
jämlikhet och trygghet. Skånes städer är utformade för
att uppmuntra till fysisk aktivitet och sociala möten

Skånes utveckling mot 2050 har tagit utgångspunkt i
den flerkärniga ortsstrukturens styrkor och regionens
tillväxtmotorer, kärnor, orter och byar har utvecklats
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utifrån sina olika förutsättningar, samband och kvaliteter.
På detta sätt har Skånes alla delar stärkts.

teknikutvecklingens mobilitetslösningar har bidragit till
att lindra utmaningar med trängsel och buller i Skånes
större städer samt förbättrat tillgängligheten, vilket gjort
avstånden i Skåne ännu kortare.

Tillväxtstråket i västra Skåne har tillsammans med
Köpenhamn och Helsingör utvecklats till ett integrerat
storstadsområde med global attraktivitet. Välfungerande
infrastruktur och stärkt tillgänglighet, både mellan
Skånes olika delar och till omvärlden har varit en viktig
förutsättning. Detta har även bidragit till att Skåne
och Öresundsregionen utvecklats till en sammanhållen
arbets- och bostadsmarknad utan märkbara administrativa gränser och att Skåne har knutits närmare
sina grannregioner i Sydsverige och de andra svenska
storstadsregionerna.

Skåne har fortsatt att utveckla och stärka samarbetet
inom Greater Copenhagen och i södra Sverige samt
kraftsamlat för att säkerställa behovet av större investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Detta har bidragit till att Skåne och Öresundsregionen utvecklats till en
sammanhållen och integrerad storstadsregion med goda
kopplingar till såväl våra grannregioner som storstadsregionerna i norra Europa. Som en följd av detta har
Skånes nationella och globala konkurrenskraft stärkts.

Skånes attraktionskraft har stärkts för såväl invånare,
företag och besökare genom att landsbygden och de
gröna näringarnas roll i stadsplaneringen har lyfts och
fått ta plats.

God samverkan och ett utvecklat regionalt helhetsperspektiv på gods- och logistikfrågor har stärkt Skåne som
knutpunkt för norra Europa och bidragit till regionens
attraktivitet och konkurrenskraft. Överflyttningen av
gods från väg till sjöfart och järnväg har varit nödvändig
för att klara Skånes omställning till ett hållbart transportsystem och en hållbar markanvändning.

Globala klimatförändringar har medfört att Skånes
betydelse som livsmedelsförsörjningsregion har ökat.
Skånes gröna infrastruktur har haft en avgörande roll i
anpassningen till det förändrade klimatet. Ett kontinuerligt arbete med att utveckla och tillämpa kunskap om
klimatförändringarnas effekter har varit nödvändigt.
Att Skånes gröna infrastruktur har bevarats och utvecklats för att kunna leverera en mångfald av ekosystemtjänster och samtidigt innehålla en rik biologisk mångfald har varit en förutsättning för Skånes välbefinnande.
Genom samplanering, effektivt markutnyttjande och
genom att dra nytta av den starka innovationskraft som
finns i regionen har tillgängligheten stärkts och Skåne
har ställt om till ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart transportsystem. Satsningar på mer yteffektiva färdmedel som kollektivtrafik, cykel och gång samt
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Denna del omfattar fyra övergripande teman som konkretiserar planeringsstrategierna. Temana fördjupas
utefter sakområden med tillhörande planeringsprinciper och tematiska kartor.

1. Bebyggelseutveckling
Utvecklingen av bebyggelsen i Skåne ska bidra till att
skapa inkluderande, väl gestaltade, långsiktigt hållbara
och hälsofrämjande livsmiljöer. Bebyggelsen behöver
utformas så att den både är resurseffektiv och kan hålla
under många år framöver samtidigt som den bidrar till
utveckling av näringsliv, bostadsbyggande, kulturmiljöoch upplevelsevärden. Den måste också anpassas till
ett förändrat klimat och utföras med minsta möjliga
klimatpåverkan. Det finns även socioekonomiska
skillnader i Skåne som leder till att alla inte har samma
möjlighet till goda och hälsosamma livsmiljöer. Dessa

utmaningar behöver hanteras i bebyggelseutvecklingen.
De vägval som görs i efterföljande kommunal planering
har stor inverkan på hur Skåne som helhet utvecklas.
Hur vi planerar för och var vi placerar bostäder, verksamheter, service och infrastruktur kommer att ha stor
betydelse för framtida livskvalitet och tillväxt. Utgångspunkten är det flerkärniga Skåne där invånarna får större
tillgång till arbete, bostäder, utbildning, kultur och sjukvård samtidigt som vi hushåller med mark och vatten.
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1.1 Planering av bebyggelsen
För att hushålla med marken och använda den så
effektivt som möjligt är det avgörande att bebyggelsen
samplaneras med andra övergripande strukturer, såsom
transportinfrastruktur, kollektivtrafik, grönstruktur och
teknisk infrastruktur. Genom samplanering kan miljökvalitetsnormer för luft och buller i större utsträckning
tillgodoses. Lika viktigt är att huvuddelen av bebyggelseutvecklingen sker genom förtätning i strategiska lägen
och utifrån befintliga strukturer. Ett strategiskt läge
betyder att bebyggelsen planeras med god tillgänglighet
till nödvändiga funktioner och utifrån möjligheten att
anpassa eller tillföra funktioner efter behov. Förtätning
ställer höga krav på att utformning och gestaltning av

den byggda miljön görs på ett sådant sätt att viktiga
värden bevaras och utvecklas och att nya kvaliteter och
värden tillskapas. För att dra nytta av flerkärnigheten är
god tillgänglighet en förutsättning. Att bygga kollektivtrafiknära ger fler bättre tillgång till bostäder, arbetsplatser
och fritidsaktiviteter. De kollektivtrafiknära lägena behöver tillvaratas och utvecklas så att kollektivtrafiksystemets
nytta kan maximeras. Kollektivtrafiknoderna är också
platser där många människor möts och rör sig dagligen.
Dessa behöver utformas utifrån ett hela resan-perspektiv
med gena stråk för anslutning genom gång och cykeltrafik.
Stationsnära läge 2.0

1.1 PLANERING AV BEBYGGELSEN
Planeringsprinciper
1.1 i - Utveckla bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen.
1.1 ii - Prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.
1.1 iii - Utveckla kollektivtrafiknoder till attraktiva mötesplatser med service.

Genomförandekategori:
• Dialog och samverkan – stöd och samordning
• Kunskap

Koppling till delmål i Agenda 2030:
9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.4 - skydda världens kultur- och naturarv
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1.2 Klimatanpassad bebyggelseutveckling
Klimatet förändras här och nu. Det finns ett stort behov
av att minska Skånes klimatpåverkan samtidigt som den
fysiska miljön behöver anpassas för att kunna hantera
konsekvenserna av ett förändrat klimat. Klimatanpassning är en samhällsekonomisk nödvändighet eftersom
klimatförändringar kan orsaka stora skador.

Den byggda miljön påverkar den lokala temperaturen
genom fysiska strukturer av olika material, både på
byggnader och markbeläggningar med olika förmåga att
absorbera värme. Det är viktigt att möjliggöra för svala
offentliga miljöer och skapa skugga genom att ge plats
för träd och blågröna ytor och strukturer. Väl gestaltade
åtgärder kan även bidra till att utveckla den fysiska
miljön. Särskilt viktigt ur ett barnperspektiv är att skapa
skuggiga platser på skolgårdar, lekplatser och andra platser där barn rör sig. Men även för äldre och svaga vid
viktiga funktioner i samhället. Hänsyn till värmeböljor
och ökad nederbörd behöver hanteras i översiktsplan
och efterföljande planering.

I samhällsplaneringen behöver både ny och befintlig
bebyggelse anpassas till ett förändrat klimat. Klimatanpassning behöver utföras varsamt så att värden i Skånes
kulturmiljöer kan utvecklas och bevaras över tid. Det
finns annars risk att värdena går förlorade. Förvaltning
av kulturmiljövärden har stor betydelse för att uppnå
hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Karta över riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Skåne. Källa: SGI och MSB.
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Flera av Skånes kommuner har utmaningar med erosion. Klimatförändringar leder till förändrade vattennivåer och flödesförhållanden vilket påverkar risken
för fortsatt och utbredd erosion i Skåne. Den fysiska
planeringen behöver ta hänsyn till dessa utmaningar

och det behövs strategiska och samordnade insatser på
kommunal nivå, med vägledning och stöd från regional
och nationell nivå. Det är viktigt att det i planeringen
tydligt framgår vilka riskscenarier som används samt att
hänsyn tas till bebyggelsens förväntade livslängd.

Erosionsförhållanden längs Skånes kust.

Öppna som interaktiv karta här.

1.2 KLIMATANPASSAD BEBYGGELSEUTVECKLING
Planeringsprinciper:
1.2 i - Klimatanpassa den byggda miljön efter högre medeltemperaturer, värmeböljor och ökad nederbörd.
1.2 ii - Planera bebyggelsen till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till risk
för översvämning och erosion.

Genomförandekategori:
• Kunskap

Koppling till delmål i Agenda 2030:
11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering
13.1 - stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.2 - integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 - öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar
15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
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1.3 Gestaltad livsmiljö
Det som byggs, formges och gestaltas har inverkan på
alla hållbarhetens dimensioner. Gestaltad livsmiljö
fokuserar på hur arkitektur, form, design, konst och
kulturarv på olika sätt formar samhället och invånarens
vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer
en helhetssyn på formandet av livsmiljön, från samhällsbyggnad till detaljers utformning. Utifrån detta perspektiv är det människan och människans behov som
blir utgångspunkt. Arkitektur, form och design utgör
betydande resurser i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle och Skånes attraktivitet. Genom gestaltad
livsmiljö skapas förutsättningar för individers möjlighet att påverka sin livsmiljö; till inkludering och ökat
demokratiskt deltagande.

liga och bidra till nya värden – såväl estetiska som
sociala. Konst har under århundraden spelat en viktig
roll i gestaltningen av gemensamma rum och bidragit
till unika platser och boendemiljöer runt om i landet.
Genom konst och konstnärliga processer kan även
invånarnas perspektiv och specifika kunskap om platsen
tas tillvara. Att ett konstverk genomförs visar på omsorg
och en vilja att investera i den lokala samhällsmiljön.
Det offentliga har stora möjligheter att agera förebildligt
som kunskapsspridare, planerare, beställare, byggherre
och förvaltare. Flera myndigheter har särskilda uppdrag
att sprida och implementera politiken såsom Boverket,
Arkdes, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet.
I Skåne är Form/Design Center nationell nod för gestaltad livsmiljö.

I Politik för gestaltad livsmiljö framhålls den offentliga
konstens avgörande roll för ett mer hållbart samhälle,
bland annat för att konsten både kan förstärka befint-

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö
- arkitektur, form och design

Planeringsprinciper
1.3 i - Använd perspektivet gestaltad livsmiljö i alla samhällsplaneringens skeden.
1.3 ii - Vidareutveckla och sprid kunskap om gestaltad livsmiljö.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan - huvudaktör
• Dialog och samverkan - inspiration

Koppling till delmål i Agenda 2030:
4.7 - utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
11.4 - skydda världens kultur- och naturarv
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1.4 Bostadsförsörjning
En fungerande bostadsmarknad är grundläggande för
såväl den enskildes möjligheter i livet som samhällets
utveckling i stort. Att det finns tillgång till bostäder är
en förutsättning för regional utveckling i Skåne. Näst
intill samtliga skånska kommuner beskriver att det råder
bostadsbrist på deras lokala bostadsmarknad. Bostadsmarknaden är komplex och påverkas av många faktorer
och aktörer. Bostadsbyggandet i Skåne har ökat, men
glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten
att kunna efterfråga har också ökat och förväntas öka
än mer framöver. De med svag ekonomi och har det

allra svårast att efterfråga de bostäder de behöver. För
att uppnå målet om en bostadsmarknad som erbjuder
en mångfald av boendeformer i varierande storlek och
läge samt med olika upplåtelseformer och prislägen så
att människor kan bo och leva över hela Skåne, behöver
samverkan utvecklas och samsyn kring bostadsmarknadens funktionssätt och möjliga utveckling nås. Bostadsmarknadens aktörer behöver fortsätta att gemensamt
undersöka vilka mekanismer som stödjer rörlighet,
överkomliga priser, integration och etablering på
bostadsmarknaden.

1.4 BOSTADSFÖRSÖRJNING
Planeringsprinciper:
1.4 i - Verka för att det finns tillgång till bostäder som motsvarar bostadsbehovet i Skåne.
1.4 ii - Utveckla regional samverkan och samsyn om hur den skånska bostadsmarknaden fungerar
och kan utvecklas.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
10.2 - främja social, ekonomisk och politisk inkludering
11.1 - säkra bostäder till överkomlig kostnad
11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
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1.5 Näringsliv
Ett starkt näringsliv är viktigt för Skånes attraktivitet
men också regionens ekonomiska och sociala hållbarhet.
Skånes välstånd bygger i hög grad på innovativa och
framgångsrika exportföretag som klarat av att förnya
och ställa om produktion och produkter i takt med att
marknaden förändras. Detta är en fortsatt viktig framgångsfaktor. I Skåne finns en rik branschbredd och ett
starkt växande företagande. Det finns globalt ledande
teknikbolag, uppmärksammade startup-bolag, världsledande forskning och en lång historia av innovation.

relativt större sektorer i jämförelse med övriga Skåne.
Detsamma gäller de mindre sektorerna elektronikindustri, pappers- och massaindustri samt byggnadsmaterial.
I sydöstra hörnet har areella livsmedelsnäringar, detaljhandel, besöksnäring samt i viss mån industrisektorerna
fordonsindustri och gummi och plastindustri en relativt
stor betydelse.
I västra Skåne tecknas ett annorlunda mönster. I nordväst är stål- och metallindustri samt logistik och transport jämförelsevis stora. I nordväst ligger även areella
livsmedelsnäringar, kemisk industri, fordonsindustri
och metallvaruindustri över det skånska genomsnittet.
Sydväst har en större andel privatanställda inom särskilt
IKT, avancerade företagstjänster och företagsservice.
Andra sektorer i sydväst som är relativt stora är övrig
partihandel och i viss mån media och Life Science.

Samtidigt finns utmaningar med låg produktivitet,
mindre investering i privat forskning och utveckling och
svårigheter med kompetensförsörjning. Förutsättningarna är goda för att starta och driva företag i hela Skåne.
Det är då viktigt att hela Skåne ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika kvaliteter. Därför belyses förutsättningarna för att stärka näringslivet i detta avsnitt utefter
perspektiven branschbredd, innovation, natur, kultur,
utbildning och fysisk planering.

Innovation
I de mått som finns på innovationskraft och förmåga
rankas Skåne högt jämfört med övriga regioner i EU,
och Sverige rankas högt jämfört med resten av världen.
Skåne har också i förhållande till övriga regioner i EU
höga investeringar i forskning och utveckling i förhållande till BRP. Däremot har nyföretagandet i Skåne,
om än i låg takt, över en tid sjunkit. Ändå har regionen
landets näst högsta nyföretagande i förhållande till
befolkningen.

Branschbredd
På övergripande nivå har Skåne en branschstruktur
som liknar rikets. Skåne har dock en något större andel
sysselsatta inom handel och omvänt något färre inom
tillverkningsindustri. Skåne har också en högre andel
sysselsatta inom utbildning vilket förklaras av att regionen har tre universitet och en högskola. På en mera
detaljerad branschnivå framträder dock en specialisering
inom områden som Tech/IKT, livsmedel, förpackning,
datorspel, läkemedel/läkemedelsteknik, byggnadsindustri och kemisk industri.

För att stärka innovationsförmågan och produktiviteten i Skåne utgör Innovationsstrategin för hållbar tillväxt
grunden till gemensamma vägval för framtiden. De
prioriterade områdena delas in i två typer av insatsområden: specialiseringsområden respektive breda näringslivsfrämjande insatser. De sex specialiseringsområdena
är: Avancerade material och tillverkningsindustri, ESS,

Inom Skåne skiljer näringslivsstrukturen sig åt mellan
olika regiondelar. I nordöstra Skåne är trävaruindustri,
areella livsmedelsnäringar samt livsmedelsindustri
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MAX IV och innovationssystemet Science Village,
Livsmedel, Life Science och hälsa, Smarta hållbara
städer och Tech.

arbetsmarknaden kommer att efterfråga nya kompetenser
som vi idag inte ens anar och konkurrensen på den
globala marknaden är hård. Därtill har det i sviterna av
coronapandemin uppstått ett behov av omställningsförmåga för individer på arbetsmarknaden.

I Skåne finns kombinationen av starka lärosäten, jordoch skogsbruk, viktiga biobaserade värdekedjor och
avancerad tillverkning vilket ger regionen goda konkurrensförutsättningar. Den skånska jordbruksmarken
är grundläggande för livsmedelsproduktionen och
aktörer i Skåne kan visa vägen till ett långsiktigt hållbart
livsmedelssystem.

För att fler ska välja utbildning måste den vara lättillgänglig. Den geografiska tillgängligheten till utbildning
har mycket stor betydelse för benägenheten till vidareutbildning och omställning. Den fysiska planeringen
kan i det här sammanhanget skapa förutsättningar för
tillgänglighet och närhet till utbildningsinstitutioner
genom minskad pendlingstid och fortsatt utbyggnad av
den digitala infrastrukturen.

Natur och kultur
Genom att låta vandrings- och cykelleder binda samman orter och byar med omgivande landskap skapas
förutsättningar för nya och stärkta besöksnäringsföretag som bidrar till en levande landsbygd med stärkt
sysselsättning. Turismen i Skåne bidrar till den regionala
tillväxten och attraktivitet, till exempel genom Tourism
in Skånes strategiska färdplan, Tourism matters.

Fysisk planering för näringslivsutveckling
För att näringslivet ska kunna växa och Skånes ekonomiska styrkor tas tillvara behövs snabba och direkta
förbindelser såväl inom som till regionen. Dessutom
behöver tillgången till mark säkras i befintliga och nya
verksamhetsområden, liksom tillgång till el, vatten och
digital infrastruktur. Ofta tas stora ytor av obebyggd
mark i anspråk och kommunernas översiktsplaner visar
att denna utveckling kommer att fortsätta. För att hushålla med mark är det viktigt att planera effektivt. Detta
gäller i synnerhet när jordbruksmark tas i anspråk.

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) skiljer
sig från andra för samhällsekonomin viktiga näringar
genom sin fragmentering i många små branscher och
småskalighet i företagandet. Det finns starka kopplingar
mellan enskilda kulturskapare, KKN-företag och andra
aktörer inom alla konst- och kulturområden. Gemensamt bidrar dessa till Skånes attraktivitet, gestaltad
livsmiljö och hållbar tillväxt.

Att Skåne har en välutbyggd infrastruktur är viktigt
för att kunna nyttja de fördelar som uppkommer när
företag och kunskap inom samma, eller närliggande,
branscher är koncentrerade och sammankopplade. Ett
effektivt transportsystem för person- och godstransporter samt tillgång till digital infrastruktur kommer göra
det lättare att transportera människor och varor samt
att skapa ett ökat utbyte av tjänster och idéer. Dessa
regionala agglomerationsfördelar förutsätter en infrastruktur- och bebyggelseplanering som stärker en urban
koncentration och branschkoncentration. Detta är i
sin tur en nödvändig förutsättning för att den skånska
ekonomi och arbetsmarknaden ska fortsätta utvecklas.

Utbildning
Tillgång till utbildning och i synnerhet högre utbildning
är ytterligare ett viktigt perspektiv för hållbar tillväxt
och en växande arbetsmarknad i regionen. Branscher
med störst andel högutbildade generellt är forskning
och utveckling, hälso- och sjukvård, utbildning och
avancerade företagstjänster. Därefter följer informationsoch kommunikationsteknik, konstnärlig och kulturell
verksamhet samt Life Science. Andelen sysselsatta med
en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, vilket i
en högre utsträckning samvarierar med högre produktivitetsnivåer, är särskilt framträdande inom IKT följt av
avancerade företagstjänster, elektronikindustrin, vatten,
avfall och återvinning, fordonsindustri samt kemisk
industri.

Skånes livsmedelsstrategi 2030
Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt

För att bibehålla den höga nivån i Sveriges kunskapsekonomi krävs ett välfungerande utbildningssystem som
står rustat för framtidens utmaningar. Den framtida
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1.5 NÄRINGSLIV
Planeringsprinciper:
1.5 i - Ta hänsyn till näringslivets förutsättningar och regionala agglomerationsfördelar i den
fysiska planeringen.
1.5 ii - Fortsätt att möjliggöra en utveckling av besöksnäringen genom att binda
amman cykel- och vandringleder i Skåne.
1.5 iii - Verka för att säkra tillgång till mark, el, vatten samt digital infrastruktur utifrån ett hushållningsperspektiv vid nyetableringar, utbyggnader eller omvandlingar av verksamhetsområden.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – huvudaktör
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
7.1 - tillgång till modern energi för alla
8.1 - hållbar ekonomisk tillväxt
8.4 - förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.9 - främja gynnsam och hållbar turism
9.C - tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

65

119

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR | 1. Bebyggelseutveckling

Regionplan för Skåne 2022–2040

1.6 Hälsofrämjande livsmiljö
Det förebyggande hälsoarbetet är direkt relaterat till
Region Skånes ansvar som hälso- och sjukvårdsaktör.
Den allmänna hälsan hos en befolkning påverkas av
de individuella förutsättningarna och hur samhället är
utformat. Att omsorgsfullt gestalta livsmiljön och ta tillvara kultur- och hälsoaspekter i utvecklingsarbetet kan
bidra till jämlik folkhälsa i form av förebyggande insatser nödvändiga för god hälsa och minskade hälsoklyftor.
Idag finns det stora skillnader i folkhälsa beroende på
boende, ålder och socioekonomiska förhållanden. Barns
och ungas tillgång till ändamålsenliga miljöer är särskilt
betydelsefullt för att motverka psykisk och fysisk ohälsa.
Med förtätning och ökad konkurrens om marken i
städerna är det viktigt att bevara och utveckla ytor för
utevistelse, inte minst för barns lek och rörelse.

ökad gång, cykel och kollektivtrafik bättre luftkvalitet
och minskat buller samt mer utrymme för grönområden
och bostäder. Det ökar också den fysiska aktiviteten och
bidrar till att barn och ungdomar som går eller cyklar
till skolan når bättre studieresultat. Dessutom bidrar det
till att uppnå klimatmålen.
I Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design anges att Region Skåne har en hög
ambitionsnivå när det gäller långsiktiga investeringar
där arkitektur, form och design ska verka hälsofrämjande
och skapa mervärde för individen och för Skåne. Gröna
miljöer, liksom tillgång till dagsljus och utblickar, har
en bevisad positiv effekt på hjärnans återhämtning och
får oss att må bättre. Region Skåne kan direkt påverka
genom omsorgsfull gestaltning och planering av sjukhus
och vårdmiljöer.

För att stärka hälsoperspektivet i fysisk planering i
Skåne behöver kunskapen om hälsoeffekter av buller
och luftföroreningar samt grönstrukturens betydelse för
befolkningens hälsa vägas in på ett bättre sätt. Det är
också viktigt att ta till vara möjligheterna att öka förutsättningarna för fysisk aktivitet i den fysiska planeringen
framöver. Det finns tydliga synergier mellan dessa faktorer. Exempelvis ger minskad biltrafik till förmån för
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1.6 HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖ
Planeringsprinciper:
1.6 i - Planera hälsofrämjande och gröna miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet och bidrar till att
minska negativ påverkan på människors hälsa.
1.6 ii - Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan – huvudaktör
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
3.4 - minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
3.8 - tillgängliggör sjukvård för alla
11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering
11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
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1.7 Tätorternas grönstruktur
Kvalitet på närmiljö och tillgång till rekreation har stor
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Det är
viktigt att alla har nära till grönområden av bra kvalitet
och att det är enkelt att nå naturen genom hållbart och
kollektivt resande. En effekt av pandemin är att användningen av tätorternas grönytor har ökat och att tillgång
till grönyta värderas högre.

ningsförmåga till klimatförändringar samt för att Skånes
invånare även i framtiden ska kunna ta del av nödvändiga ekosystemtjänster. Tätorternas grönstruktur är en
viktig resurs för den biologiska mångfalden och har
stor utvecklingspotential. Grönytor bör inte exploateras
där det är brist. Påverkan bör annars minimeras och
förlorade blågröna värden kompenseras om påverkan
inte kan undvikas.

Andelen grönyta i städerna och tätorterna krymper på
många platser och tillgång till grönytor av god kvalitet varierar mellan olika delar av Skåne. För att skapa
hållbara och attraktiva livsmiljöer i städer och tätorter
behövs god tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönytor,
vatten och natur vid och i nära anslutning till bostäder
samt skol- och vårdmiljöer. Det är särskilt viktigt i de
tätbefolkade delar av Skåne som har sämre tillgång
till tätortsnära grönstruktur och gäller även i mindre
tätorter och på landsbygden. Tillgång till närrekreation
är viktigt för alla, men speciellt för barn, äldre och
personer med funktionsvariation samt i områden med
stor andel socioekonomiskt svaga hushåll. Tätorternas
grönstruktur ska också utformas med beaktande av
barnkonventionen.

Planering av tätorternas grönstruktur är kommunernas
ansvar men hänger på många sätt samman med den
regionala grönstrukturen genom påverkan på människors hälsa, biologisk mångfald, vattenkvalitet och ekosystemtjänster. Brist på grönstruktur i och nära tätorterna
ökar besökstrycket på den regionala grönstrukturen.

Tätorternas grönstruktur behöver vara varierad, flerfunktionell, motståndskraftig mot förändringar och finnas
i sammanhängande geografiska nätverk som kopplas
ihop med den regionala grönstrukturen. Blågröna värden behövs för samhällets motståndskraft och anpass-
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1.7 TÄTORTERNAS GRÖNSTRUKTUR
Planeringsprinciper:
1.7 i - Planera och förvalta tätorternas grönstruktur med utgångspunkt i att stärka dess förmåga att
producera ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald för att skapa nyttor för hela Skåne.
1.7 ii - Förtäta städer och tätorter med hänsyn till den befintliga grönstrukturen.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan – inspiration

Koppling till delmål i Agenda 2030:
11.3 - inkluderande och hållbar urbanisering
11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
13.1 - stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.2 - integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
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2. Transporter
Skåne är en flerkärnig storstadsregion med en växande
befolkning. Dessutom är Skåne en del av Öresundsregionen med Köpenhamn som tillväxtmotor och
Sveriges port till kontinenten. Dessa geografiska
förutsättningar påverkar resandet och godsflödena
genom och inom Skåne och är därför viktiga utgångspunkter vid planeringen av transportinfrastruktur och
kollektivtrafik.

Region Skåne har tagit fram mål för färdmedelsfördelning för gods- och persontransporter till 2050 för att
klara omställningen till ett hållbart transportsystem.
Målen innebär att fler behöver åka kollektivt, cykla
eller gå samt att en större andel av godstrafiken flyttas
över från väg till sjöfart och järnväg. Utsläppen från
transporter och arbetsmaskiner uppgår till mer än
40 procent av Skånes utsläpp. En högre andel hållbart
resande bidrar till att Skånes utsläpp från transporter
kan minska.

För att så många skåningar som möjligt ska få tillgång till arbete, bostad och utbildning krävs en
välfungerande infrastruktur med kapacitetsstarka och
robusta väg- och järnvägsnät samt en attraktiv kollektivtrafik. Infrastrukturen och kollektivtrafiken är inte
bara viktiga för att binda samman Skåne. De är också
viktiga för att knyta ihop Skåne med grannregionerna
i Sydsverige och Danmark samt med de övriga svenska
storstadsregionerna.

Målet är att utsläppen av växthusgaser från transporter
i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.
För att uppfylla målen behöver befintlig infrastruktur
användas så effektivt som möjligt samtidigt som det
krävs stora investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur från såväl lokal och regional som statlig nivå.
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Bilen som transportmedel kommer att ha en fortsatt
framträdande roll även i framtidens transportsystem
i Skåne, framförallt på landsbygden. Bilens förutsättningar kommer dock att förändras med teknikutveck-

lingen, exempelvis genom alternativa drivmedel och
autonoma fordon. Den kontinuerliga utvecklingen är
en faktor som samhällsplanerande aktörer måste ta
hänsyn till.

Flöden för persontransporter.

Öppna kartan som PDF här.

Flöden för godstransporter.

Öppna kartan som PDF här.
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Öppna kartan som PDF här.

Starka relationer för gods- och handelsflöden från och genom Skåne.
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2.1 Hållbart resande
Det är viktigt att fortsätta satsa på att bygga ut och
förbättra cykelinfrastrukturen. Det finns en stor potential att öka det hållbara resandet och kollektivtrafikens
attraktivitet genom att stärka kopplingar för gång, cykel
och bil till kollektivtrafikens bytespunkter. Cykeln
fyller dessutom en viktig funktion för att ta sig inom
och mellan byar och städer. Attityd- och beteendepåverkan behövs för att transportsystemet ska användas
mer effektivt. Genom att synliggöra nya resmöjligheter,
ompröva invanda resebeteenden och öka acceptansen
för fossilfria drivmedel och elfordon kan efterfrågan
på hållbara trafiklösningar öka. Samverkan behöver
ske mellan Region Skåne, Trafikverket och de skånska
kommunerna. Skåne behöver dra nytta av teknikutvecklingen och den starka innovationskraft som finns i
regionen för att gynna det hållbara resandet.

framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet och trygghet
för den som vill cykla in till eller ut ur Skånes städer.
Arbetet med att identifiera supercykelvägar är pågående,
därmed kan stråken få ändrade dragningar, läggas till,
och dras ifrån i dialog med kommuner och Trafikverket.
Region Skåne, kommunerna och andra aktörer behöver
vara aktiva i att tillämpa den tekniska utvecklingens fördelar. Skåne behöver fortsatt vara en innovativ region
som fungerar som testbädd för nya tekniska lösningar.
Det är viktigt att skapa hållbara förutsättningar för
bilen, inte minst som ett viktigt komplement som kan
utöka kollektivtrafikens upptagningsområde. Därför
behövs attraktiva pendlarparkeringar i anslutning till
kollektivtrafik samt större tillgång till infrastruktur för
tankning av fossilfria drivmedel och publik laddning för
elfordon.

Skånes supercykelvägar är en viktig del i ett sammanhängande hållbart transportsystem som gör Skåne till
en stark och hållbar tillväxtmotor. De ska bidra till att
skapa ökad tillgänglighet och valfrihet för dem som
bor i städernas utkant eller i samhällena runt omkring.
Det är därför viktigt att supercykelvägarna beaktas i den
fysiska planeringen så att de kan utvecklas till konkurrenskraftiga och välkända cykelvägar som erbjuder hög
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2.1 HÅLLBART RESANDE
Planeringsprinciper:
2.1 i - Satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och cyklister och stärk deras roll i samhällsplaneringen.
Förbättra kopplingar för gång och cykel till kollektivtrafiken.

Potentiella supercykelvägar i Skåne.

Öppna som interaktiv karta här.

2.1 ii - Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning och stärk bilens roll som
anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik.

Hållbara drivmedel; publika laddstationer och tankställen 2021.

Öppna som interaktiv karta här.
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2.1 iii - Bygg ut och förbättra den regionala cykelinfrastrukturen genom satsningar på supercykelvägarna.
2.1 iiii - Använd attityd- och beteendepåverkan för ett effektivare nyttjande av transportsystemet.
Mobilitetsplan för Skåne

2.1 iiiii - Ta vara på möjligheterna med den tekniska utvecklingen inom transportsektorn.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan - huvudaktör
• Dialog och samverkan – inspiration
• Dialog och samverkan – påverkan

Koppling till delmål i Agenda 2030:
4.7 - utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
9.5 - öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
12.8 - öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
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2.2 Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att binda samman Skåne
och nå målbilden i den regionala utvecklingsstrategin. En
central utgångspunkt för att Skånes flerkärniga ortsstruktur ska nyttjas optimalt är att de regionala kärnorna och
tillväxtmotorerna är väl sammankopplade. Kollektivtrafiken
bidrar till hållbart resande och är viktig för att så många
skåningar som möjligt ska ha tillgång till arbetstillfällen,
utbildning, service och rekreation. I Region Skånes trafikförsörjningsprogram identifieras regionalt, delregionalt
och lokalt viktiga kollektivtrafikstråk, som alla syftar till
att koppla samman Skånes orter på olika nivåer.

trafikering och nya koncept. I Region Skånes Persontågsstrategi - Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i
Skåne 2020–2040 finns målbilder för trafikering fram till
2040. Strategin identifierar även satsningar på järnväg
som behövs för att nå målbilden för tågtrafikering till
2040. Utöver att säkerställa viktiga investeringar är det
viktigt att Region Skåne och kommunerna tillsammans
verkar för att kollektivtrafiken får en strukturbildande
roll vid tätortsutbyggnad så att utbyggnad i första hand
sker i lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är
god. Tågtrafiken och de regionala superbusstråken har
en särskilt stor strukturbildande potential. Den regionala
kollektivtrafiken är även viktig för Skånes nationella
och internationella tillgänglighet genom kopplingen till
stationer med fjärrtrafik och de större flygplatserna.

Framkomligheten för kollektivtrafiken behöver förbättras. Stora satsningar kommer att göras inom kollektivtrafiken de kommande åren avseende infrastruktur,

Kollektivtrafikstråk i Skåne.

Öppna som interaktiv karta här.
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2.2 KOLLEKTIVTRAFIK
Planeringsprinciper:
2.2 i - Inkludera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i planeringen och verka för att den ska få en
strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad.
2.2 ii - Agera gemensamt för att förmå staten att genomföra nödvändiga investeringar i infrastruktur
samt förebyggande underhåll av väg och järnväg.
2.2 iii - Verka för att tillgodose kollektivtrafikens behov av ytor gällande spårreservat, depåer och stationer
i den fysiska planeringen.
2.2 iiii - Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet både i och utanför tätorter.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – huvudaktör
• Dialog och samverkan – inspiration
• Dialog och samverkan – påverkan
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
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2.3 Gränsöverskridande transporter
Inom Öresundsregionen bor över fyra miljoner
människor och befolkningen ökar. Utan mer kapacitet
riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och
norra Europa. Fehmarn Bältförbindelsen med ny
motorväg och järnväg mellan Danmark och Tyskland
öppnas år 2029 och väntas medföra ökade transporter,
vilket får betydelse för Skåne och Sverige. Förutsatt att
vissa åtgärder genomförs visar flertalet undersökningar
att Öresundsbrons kapacitet år 2050 för väg- och järnvägstransporter är tillräcklig såväl för persontransporter
som för gods. Det finns stor potential att öka kapaciteten
för järnvägstrafiken på ett kostnadseffektivt sätt genom
optimering av befintlig infrastruktur. För tågtrafiken
över Öresund är det av största vikt att flaskhalsarna vid
Öresundsbrons landanslutningar på båda sidor åtgärdas,
inte minst utbyggd spårkapacitet på Kastrup.

Den pågående planeringen av nya stambanor som ska
förbinda storstadsregionerna är en av Sveriges största
infrastruktursatsningar någonsin. Den nya stambanan
genom Skåne möjliggör snabba regionaltåg som på ett
bättre sätt skapar tillgänglighet mellan Skånes olika
delar. Den frigör samtidigt kapacitet och möjliggör
utvecklad trafikering på den befintliga stambanan genom
överflyttning av den nationella persontågtrafiken. Den
nya stambanan är en viktig funktion för hela Skåne
och det är viktigt att redan nu beakta hur den kommer
att påverka regionens utveckling. De skånska aktörerna
behöver gemensamt verka för att satsningen på ny
stambana genomförs på ett sätt som bidrar till lokal,
regional och nationell utveckling.
Samverkan inom Skåne, Öresundsregionen och södra
Sverige är fortsatt viktigt för att komma överens om
viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och
kollektivtrafik.

Genom Greater Copenhagens Trafikcharter finns ett
starkt stöd för fler fasta Öresundsförbindelser. Den fasta
förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör syftar
till att stärka integrationen inom Greater Copenhagen,
förstora arbetsmarknadsregionen samt skapa ett robustare och mindre sårbart transportsystem över Öresund.
Förbindelsen kommer också att frigöra kapacitet på
Öresundsbron, men Öresundsbrons kapacitet beräknas
vara tillräcklig år 2050 även utan en ny förbindelse,
åtminstone vid förväntad utveckling. Däremot, om kollektivtrafikresandet ökar enligt färdmedelsfördelningsmålet och målprognoser så kommer en ny fast förbindelse att behövas redan före år 2050 även ur ett
kapacitetsperspektiv. En Öresundsmetro kan då avlasta
Öresundsbron genom att ta hand om det lokala resandet.
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2.3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORTER
Planeringsprinciper:
2.3 i - Verka för att stärka tillgängligheten för gränsöverskridande persontransporter.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – påverkan
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.16 - stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling
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2.4 Godstransporter
Skåne är en transitregion som skapar förutsättningar
för utrikeshandeln i Sverige. En minskning av transittrafikens negativa påverkan i form av trängsel, vägslitage,
klimat- och miljöbelastning och buller krävs. För att
klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regionala och nationella miljö-och klimatmål behöver en
betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne
transporteras effektivare. Det betyder att godset behöver
transporteras med sjöfart närmare sin slutdestination
samt på järnväg och i fordon med fossilfria drivmedel.
Det ska vara enkelt att kombinera de olika trafikslagen
till en effektiv kedja.

tillgängligheten i hamnarna. Kapacitetsutnyttjandet
på Öresundsbron samt redundans i järnvägsnätet vad
gäller gränspassager är centrala frågor.
En viktig fråga för Skåne och Sverige handlar även om
att säkerställa tillräcklig kapacitet och funktionalitet för
rangering i södra Sverige. Den väntade ökningen av
gods och godståg över Öresundsbron kommer att ställa
högre krav på både Malmö godsbangårds kapacitet och
kombiterminalkapaciteten i Skåne. Malmö godsbangård
är nära sitt kapacitetstak idag vilket har medfört att
den regionala rangeringen flyttat till Helsingborg med
interna transporter mellan de två bangårdarna för att
hantera flödet. En avvägning för vilka järnvägsfunktioner som måste ligga på Malmö godsbangård behöver
göras och i ett planeringsperspektiv är perioden kort
fram till när Fehmarn Bält öppnar. Ett alternativ till
Malmö godsbangård är att flytta rangerbangården från
Malmö till en annan plats i Skåne, vilket skulle frigöra
stora ytor vid Malmö godsbangård som behövs för att
utveckla persontågstrafiken. Frågan berör många aktörer
där Region Skåne har en viktig samordnande roll.

Godstransporterna i tätorter ska vara så energieffektiva som möjligt och bidra till att skapa en attraktiv
och trivsam stadsmiljö. Det innebär att transporterna
behöver ske med så lite utsläpp och buller som möjligt.
Satsningar på exempelvis omlastningsterminaler och
samordnad citydistribution minskar lastbilstrafiken i
städerna, miljö- och klimatbelastningen blir lägre, bullret
minimeras och stadsmiljön blir mer attraktiv.
I Skåne finns några av Sveriges största hamnar. Malmö
och Trelleborg är två av fem svenska hamnar som har
pekats ut som särskilt viktiga inom det transeuropeiska
transportnätet, TEN-T. Skåne har ytterligare två TEN-T
hamnar: Helsingborgs hamn och Ystad hamn som återfinns på det övergripande nätet. De skånska hamnarna
har främst betydelse för de inomeuropeiska handelsflödena via Tyskland, Polen och Baltikum och är av
mindre vikt för den utomeuropeiska handeln. Omkring
38 procent av Sveriges import och 28 procent av exporten passerar Skåne via Öresundsbron eller någon av
Skånes hamnar. Det är därmed av europeiskt, nationellt
och regionalt intresse att säkerställa den långsiktiga
funktionen i godstransportsystemet över Öresund samt

Det behövs ett regionalt helhetsperspektiv på gods- och
logistikfrågor.
Ny rangerbangård
Ny rangerbangård, fördjupning
Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen
TemaPM - Planera för urbana godstransporter
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Infrastruktur för godstrafik i Skåne.

2.4 GODSTRANSPORTER
Planeringsprinciper:
2.4 i - Prioritera åtgärder för att föra över en större andel av transittrafiken till järnväg och sjöfart.
2.4 ii - Säkerställ tillgänglighet för gränsöverskridande godstransporter och den långsiktiga funktionen i
godstransportsystemet över Öresund samt tillgängligheten i hamnarna.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
9.1 - skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
13.2 - integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
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3. Grönstruktur
Precis som att Skåne består av en mängd sammanlänkade tätorter har Skåne en flerkärnig grönstruktur som
binds samman av stråk. En fungerande grönstruktur är
värdefull ur samtliga hållbarhetsdimensioner och bistår
samhället med viktiga ekosystemtjänster. Det skånska
landskapet med grönområden, åkermark, sjöar, vattendrag och kust har också stor betydelse för regionens
identitet och attraktionskraft. Stora delar av Skåne
har en mycket begränsad tillgång till grönstruktur och
allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora arealer består
av jordbruksmark, medan andra delar har god tillgång
till skog och natur.

och i förlängningen Skånes förmåga att upprätthålla
biologisk mångfald och en hållbar produktion av ekosystemtjänster.
Den förväntade utvecklingen av grönstrukturen innebär
att kommunerna och andra aktörer behöver ha framförhållning och ett regionalt helhetsperspektiv i planeringen, likt den vid trafikinfrastruktur och bebyggelsestruktur.
Grönstruktur i Skåne - Strategier för en
utvecklad grön struktur 2012

När regionen utvecklas och befolkningen växer blir
trycket på markens användning allt högre och befintliga
vattenresurser ska räcka till fler. Klimatförändringarna
innebär ökade påfrestningar för ekosystemen och arterna

83

137

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR | 3. Grönstruktur

Regionplan för Skåne 2022–2040

Grönstruktur i Skåne. Kartan visar Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter
i ett regionalt perspektiv.
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3.1 Regionala grönområden och stråk
Den regionala grönstrukturen består av grönområden
och grönstråk vars funktioner innefattar både ekologiska
och rekreativa värden. Dessa områden och stråk består
av ytor med vatten och vegetation och finns både i
natur- och kulturlandskapet och i den byggda miljön.

är därför viktigt att skydda och utveckla den regionala
grönstrukturen, både i landskapet och i tätorterna samt
att stärka kopplingen där emellan. Kulturmiljöperspektivet kan vara ett stöd för utvecklingen.
Den regionala grönstrukturen sträcker sig över administrativa gränser. Det är därför viktigt att se till helheten
och planera för att skapa ett finmaskigare nät av
grönstråk genom att förbättra de befintliga stråken och
utveckla nya där det saknas samt hantera barriäreffekter.
En bred sektorsövergripande samverkan mellan Skånes
aktörer är nödvändig för en positiv utveckling av Skånes
grönstruktur.

För att naturen ska kunna förse samhället med nödvändiga ekosystemtjänster måste den vara varierad, motståndskraftig mot förändringar och finnas i funktionella,
geografiska nätverk. De stora regionala grönområdena
är värdefulla för hela Skåne och kommer att få en allt
större betydelse i takt med att Skånes befolkning ökar.
Att säkerställa att det långsiktigt finns grönstruktur av
tillräcklig kvalitet och kvantitet är avgörande för hälsa,
livskvalitet och en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning som ger värden för hela regionen. Det
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3.1 REGIONALA GRÖNOMRÅDEN OCH STRÅK
Planeringsprinciper:
3.1 i - Skydda, utveckla och bind samman regionala grönområden med höga värden för natur
och friluftsliv.
3.1 ii - Verka för att minska barriäreffekter från befintliga vägar och järnvägar.
3.1 iii - Planera ny infrastruktur och bebyggelse så att dessa inte blir barriärer för rekreativa och
ekologiska samband.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – inspiration
• Dialog och samverkan - stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
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3.2 Biologisk mångfald och
grön infrastruktur
Skåne är den artrikaste regionen i landet men har också
flest hotade arter. Flest rödlistade arter är knutna till
jordbruks- och skogsmiljöer. Den biologiska mångfalden påverkas starkt av hur mark och vatten planeras
och används. Arter har under senare år trängts undan
av bland annat exploatering och ett produktionsinriktat jord- och skogsbruk. Fragmentering och barriärer i
landskapet innebär att arter har svårt att röra sig mellan
olika områden som de är beroende av. Klimatförändringarna innebär ett stort hot och ökar bland annat risken
för att främmande växt- och djurarter ska sprida sig.

dess ekosystemtjänster behövs en välfungerande grön
infrastruktur där värdekärnor och värdetrakter kopplas
samman med gröna länkar. Många små förändringar
kan sammantaget leda till en stor påverkan. Genom att
se helheten, planera sektorsövergripande och samplanera bebyggelse, trafik och grönstruktur kan negativa
konsekvenser undvikas.
Kommunernas grönplaner och naturvårdsprogram är
bra verktyg för arbetet med biologisk mångfald och
grön infrastruktur i fysisk planering. Regionplanen
synliggör regionala sammanhang som ett underlag för
kommunernas planering och miljöarbete.

I Skåne ska det finnas en mångfald av ekosystem med
god anpassningsförmåga och motståndskraft mot
förändringar som också tar hänsyn till egenvärdet hos
olika arter. Det behövs aktiva insatser för att bibehålla, skydda och utveckla Skånes gröna infrastruktur,
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, både på land
och i havet. Prioriterade biotoper i Skåne är gräsmarker,
sandmarker, ädellövskog och ädellövträd i det öppna
landskapet, marina miljöer, vattendrag, sjöar och våtmarker. För att behålla den biologiska mångfalden och

Handlingsplan för grön infrastruktur
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Skyddad natur i Skåne.

3.2 BIOLOGISK MÅNGFALD OCH GRÖN INFRASTRUKTUR
Planeringsprinciper:
3.2 i - Planera med utgångspunkt från att stärka den gröna infrastrukturen. Skydda och utveckla områden
med höga naturvärden.
3.2 ii - Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem, både kvantitativt och kvalitativt, i landskapet,
i bebyggd miljö och i havet.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – inspiration
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
15.A - öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald
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3.3 Friluftsliv
Friluftsliv och rekreation har mycket stor betydelse för
folkhälsa, fysisk aktivitet, stressåterhämtning, inlärning,
välbefinnande, turism med mera. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv representerar grönstrukturens möjligheter till rekreation och friluftsliv stora värden. Precis
som för biologisk mångfald är friluftslivet beroende av
kärnområden och stråk. Riksdagens mål om tillgänglig
natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

tätbefolkade områden och andelen allemansrättsligt
tillgänglig mark är liten jämfört med många andra delar
av Sverige och den är ojämnt fördelad. Tillgången är
sämre i de delar av Skåne där befolkningen är störst
och ökar mest, medan det i skogsbygden finns stora
områden med allemansrättsligt tillgänglig mark med
betydande värden för rekreation och besöksnäring. All
allemansrättslig mark är dock inte lika tillgänglig på
grund av barriärer i form av vägar, järnvägar, vattendrag,
åkermark med mera samt markanvändning i form av till
exempel djurhållning, planteringar, militär verksamhet
och störningar av till exempel buller.

Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med
allemansrätten som grund. Skåne är ett av Sveriges mest

Andel allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner. Underlaget omfattar både tillgängliga grönområden
i tätorterna och naturområden utanför tätorterna som är tillgängliga genom allemansrätten.
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I Skåne finns det ett antal områden som är iordningställda för friluftslivet med markerade stigar, parkering
med mera. Många av naturreservaten är avsatta med
tanke på friluftslivet. Det finns tre nationalparker anpassade för att ta emot större mängder besökare. Stiftelsen
Skånska landskap förvaltar 19 strövområden med regional betydelse för friluftslivet. Flera kommuner förvaltar
områden särskilt avsatta för friluftslivet. Skånes kuster,
sjöar och vattendrag har stor betydelse för friluftsliv
och turism.

tryck på Skånes natur- och friluftsområden. Skåne kan
komma att bli ett allt större besöksmål för besökare
utanför Skåne samtidigt som befolkningen i Skåne ökar
och det finns ett växande intresse för friluftsliv. Under
pandemiåret 2020 - 2021 har antalet besökare i naturen ökat kraftigt med tidvis överbelastning i populära
områden som följd.
Områden med betydelse för friluftslivet behöver skyddas och utvecklas för att tillgodose behovet av natur av
god kvalitet. Tillgängligheten i natur- och kulturlandskapet behöver öka, både för befolkningen i stort och
för särskilda grupper. Det finns även ett stort behov av
att skapa mer tillgänglig mark för rekreation i tätbebyggda områden.

Tätortsnära natur för det nära, vardagliga friluftslivet
och dagsutflykter, som är lätt att nå med cykel eller
kollektivtrafik, är ett viktigt komplement till den regionala grönstrukturen. Det är även viktigt att koppla ihop
tätorternas grönstruktur med den regionala grönstrukturen för att stärka både ekologiska samband och rekreationsvärden.
Exploatering för bebyggelse, ny infrastruktur, täkter
och andra ingrepp i miljön kan påverka friluftslivet
negativt. De stora ströv- och vandringsområdena bör så
långt möjligt utgöras av tysta områden och skyddas från
buller och ljusföroreningar. Det finns även ett ökande

Friluftsliv i Skåne.
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3.3 FRILUFTSLIV
Planeringsprinciper:
3.3 i - Synliggör och ta hänsyn till friluftslivets och turismens intressen i den regionala och kommunala
planeringen samt ge fler områden av regional betydelse för friluftslivet ett långsiktigt skydd.
3.3 ii - Öka tillgängligheten för rekreation och friluftsliv i natur- och kulturlandskapet.
3.3 iii - Förbättra tillgången till tätortsnära natur för nära, vardagligt friluftsliv och kortare utflykter.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
8.9 - främja gynnsam och hållbar turism
11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.9 - integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
15.A - öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald
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3.4 Regionala vandringsleder- och
cykelleder för rekreation och turism
Skåne har ett stort och regionalt sammanhållet system
av leder för vandring och cykling. Vandringsleden
Skåneleden och de tre nationella cykellederna Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden tangerar Skånes
kust, besöksvärda natur- och kulturområden, går genom
stads- och byliv, via tätortsnära naturområden och ut
i den skånska varierade naturen. I Skåne ska också tre
regionala cykelleder för rekreation och turism etableras
som kompletterar de nationella lederna och beräknas
att invigas 2023.

Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden, Sydkustleden och Sydostleden och de kommande regionala cykellederna. Region Halland är huvudman för
Kattegattleden med Region Skåne som deltagande part.
Kommunerna är ansvariga för drift och underhåll av
Skåneleden och respektive väghållare är ansvariga för de
regionala och nationella cykelturismlederna. När en led
pekats ut och fastställts är det viktigt att den tas med i
relevanta planer och strategier för att få genomslag och
skapa mervärde för Skåne och kommunerna.

För att gynna rekreation, friluftsliv och turism i Skåne
är det är viktigt att stärka cykelinfrastrukturen och
kopplingarna mellan befintlig kollektivtrafik och
målpunkter i naturen. En stor del av lederna går att nå
med kollektivtrafik och det görs kontinuerligt insatser
för att öka tillgängligheten, bland annat genom att leder
dras om i nya sträckningar för att angöra fler buss- och
tågstationer.
Ett utvecklat nät av rekreativa leder ska binda ihop stad
och land och stärka invånarnas tillgång till naturområden och möjligheten till fysisk aktivitet och rekreation.
Det finns även stor potential för Skåne att utveckla
friluftsutbudet med exempelvis paddelleder och mountainbikeleder för att skapa ett mångfacetterat friluftsliv
och uppmuntra till att välja en hälsosam och aktiv vardag.
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3.4 REGIONALA VANDRINGSLEDER- OCH CYKELLEDER FÖR REKREATION OCH TURISM
Planeringsprinciper:
3.4 i - Synliggör och ta hänsyn till de nationella och regionala lederna för cykling och vandring i den
kommunala fysiska planeringen.
3.4 ii - Förbättra nåbarheten till Skånes natur- och kulturmiljöer för att gynna friluftsliv och turism.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap

Koppling till delmål i Agenda 2030:
9.4 - uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
11.7 - skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
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3.5 Landskap, jordbruk och skogsbruk
Skåne har mycket värdefull mark, både bestående av brukningsvärd åkermark och fina naturområden. Det finns
en stor variation av naturtyper och landskapstyper med
betydande värden för Skånes identitet och attraktionskraft,
bosättning, turism och näringsliv. Olika delar av Skåne
har olika naturgeografiska förutsättningar och behöver
utvecklas efter sina förutsättningar. Om det skånska landskapet blir alltför homogent riskerar det att tappa sin särart
samtidigt som det blir mindre robust mot förändringar.

nationellt. En stark inhemsk livsmedelsproduktion
ökar möjligheten till högre grad av självförsörjning och
minskar sårbarheten vid krislägen. Det finns också en
stor exportpotential. I framtiden beräknas den svenska
jordbruksmarken också bli mer värdefull än idag då
de globala klimatförändringarna minskar tillgången på
jordbruksmark i många andra länder.
Samhällsplaneringen måste se till exploateringen av
jordbruksmarkens kumulativa konsekvenser i ett mellankommunalt, regionalt och nationellt sammanhang
över tid. Befolkningstillväxten i Skåne innebär ett ökat

Skånes jordbruksmark är en begränsad resurs som är
viktig för livsmedelsförsörjningen, både regionalt och

Jordbruksmark i Skåne. Klassificeringen gjordes 1974 i f.d. Kristianstads län respektive
Malmöhus län. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad till
västra och södra Skåne.
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behov av att försörja fler vilket ställer krav på möjligheten till att öka livsmedelsproduktionen i regionen.

med mycket höga rekreationsvärden men all allemansrättslig skogsmark är inte lika tillgänglig. Skogsplanteringar av gran är i många fall både otillgängliga och
fattiga på naturvärden.

Anläggning av våtmarker kan minska övergödningen
och stärka den biologiska mångfalden i områden med
intensivt jordbruk samt minska översvämningsrisker vid
klimatförändringar. I delar av Skåne med brist på närhet
till rekreationsområden kan jordbrukslandskapet utvecklas
för att möta behovet. Utvecklingen måste dock ske i
harmoni med jord- och skogsbrukets behov.

Klimatförändringarna innebär ökad risk för skador på
jord- och skogsbruk genom exempelvis mer extrema
väderhändelser men också att tillgången på vatten
minskar samtidigt som jordbrukets vattenbehov kan
komma att öka. Ökat upptag av koldioxid i skog och
mark är en strategi för att minska Skånes nettoutsläpp
av växthusgaser.

Skånes yta är till 38 procent täckt av skog, vilket gör
skogen till en betydande resurs såväl ekonomiskt och
socialt som miljömässigt. Trots att miljöarbetet både i
och för skogen utvecklas positivt, är det inte tillräckligt.
Det finns en mycket rik biologisk mångfald som framför allt är knuten till löv- och ädellövsmiljöer och i viss
mån till tallskog. I Skåne uppgår ädellövskog till knappt
20 % av skogsarealen. Det finns en variationsrik skog

Att hushålla med Skånes jordbruks- och skogsmark
är en förutsättning för en långsiktigt hållbar markanvändning. Boverket, Länsstyrelsen och Havs- och
vattenmyndigheten genomför under 2021 en översyn
av hur jordbruksmarken ska hanteras i den översiktliga
planeringen.

3.5 LANDSKAP, JORDBRUK OCH SKOGSBRUK
Planeringsprinciper:
3.5 i - Hushålla med och ta hänsyn till Skånes värdefulla jordbruksmark.
3.5 ii - Utveckla odlingslandskapets kvaliteter för biologisk mångfald, vattenfördröjning och infiltration
samt rekreation.
3.5 iii - Utveckla Skånes skogar i samverkan mellan olika aktörer. Ta hänsyn till miljö, produktion, rekreation och innovation.
3.5 iiii - Planera med hänsyn till Skånes kulturlandskap och landskapskaraktärer och beakta den regionala
identiteten som de blågröna strukturerna bidrar till.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
2.4 - hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
6.4 - effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.6 - skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem
8.4 - förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
12.2 - hållbar förvaltning och användning av naturresurser
15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.2 - främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar
17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
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3.6 Vatten i landskapet
Kvantiteten av både yt- och grundvatten kommer att
minska i Skåne om inte aktiva åtgärder genomförs.
Vatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en förutsättning för att kunna bibehålla en god folkhälsa, livskraftigt
jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biologiskt
rik grön infrastruktur för rekreation och turism. Att öka
markens vattenhållande förmåga bidrar till att minska
effekterna av klimatförändringarna. Åtgärder för att
fördröja vattnets tid i landskapet resulterar i att renare
vatten når havet samt till en bättre livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag.

och minimering av vattenanvändning även rena sina
vattenutsläpp för att nå en cirkulär vattenhantering
som möjliggör ökad produktion och nyetableringar i
regionen.
Kommunerna har ett stort ansvar att genom sin
planering ge vattnet mer utrymme i landskapet och i
tätorterna. Vattnet sträcker sig över administrativa gränser och det behövs en bredare samverkan i beslut som
berör planering av gemensamt vatten inom avrinningsområdena. Målen för kommunernas vattenåtgärder
behöver vara ambitiösa på både kort och lång sikt för
att Skåne inte ska hamna i en krissituation med vattenbrist eller få otjänligt dricks- eller badvatten.

Utöver detta behövs även åtgärder införas för att möta
den utmaning som kommer med att fler personer ska
bo och nyttja vår gemensamma vattenresurs. En ökad
befolkningsmängd kan innebära att en ökad mängd
skräp, mikroföroreningar samt läkemedelsrester når
vattendrag och hav. Berörda aktörer behöver proaktivt
arbeta med ett “från källa till hav - koncept” för att
minska föroreningar och nå utpekade miljökvalitetsnormer. Gällande miljökvalitetsnormer kan nås digitalt
via vatteninformationssystem Sverige (VISS). Samtliga
aktörer inom regionen behöver utöver effektivisering

VISS
Vattenatlas
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Avrinningsområden i Skåne och angränsande regioner.

Öppna som interaktiv karta här.
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3.6 VATTEN I LANDSKAPET
Planeringsprinciper:
3.6 i - Planera utifrån avrinningsområden.
3.6 ii - Planera för att öka vattnets utrymme och fördröja vattnets tid i landskapet.
3.6 iii - Planera och samordna proaktivt uppströmsarbete (från källa till hav) för att minska skräp,
mikroföroreningar och läkemedelsrester utifrån avrinningsområden.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
6.4 - effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.5 - integrerad förvaltning av vattenresurser
6.6 - skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem
6.B - stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering
12.2 - hållbar förvaltning och användning av naturresurser
17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
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3.7 Havet och kusten
Många intressen och värden ska samsas i havet och
längs Skånes kuster såsom sjöfart, yrkesfiske, energiutvinning, naturvård, rekreation, friluftsliv och turism.
Den oexploaterade kusten och dess värden är en gemensam resurs för hela Skåne. Havet är starkt påverkat av
övergödning, invasiva arter och föroreningar. Klimatförändringarna med stigande havsnivåer påverkar Skånes
kustnära natur och bebyggelse negativt med ökad
erosion och översvämningsrisk. Den långsiktiga målsättningen är ett hav och kust i balans med ekosystem som
förser atmosfären med syre, ger husrum till många arter,
reglerar väder och klimat samt höjer vår livskvalitet.
Fungerande ekosystem och en god miljö är också en
förutsättning för de marina och maritima näringarna.

Erosionsdrabbade kustområden är en komplex utmaning
som kräver bred samverkan om lösningar.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har lämnat över
förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen
som fattar beslut senast 2021. Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor. Kustkommunerna har en
nyckelroll i havsplaneringen. Länsstyrelsen i Skåne har i
uppdrag att utreda hur behovet av ett marint skydd kan
tillgodoses.

Skånes kust är påverkat av stranderosion och inom vissa
områden finns det överhängande risk för översvämning
av samhällsviktiga funktioner så som infrastruktur.
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Gränser för havsplaneringsområden i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Gränser för havsplaneringsområden i Skåne, 1 nautisk mil = 1852 meter. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.
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3.7 HAVET OCH KUSTEN
Planeringsprinciper:
3.7 i - Använd havsplaneringen som verktyg för att skydda värdefulla områden och den biologiska mångfalden i havet och skapa samtidigt förutsättningar för en fortsatt produktion av havets ekosystemtjänster.
3.7 ii - Värna den oexploaterade kusten och dess värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring
och identitet som en gemensam resurs för hela Skåne.
3.7 iii - Skapa och värna om kustnära våtmarker och strandängar som kan översvämmas och mildra
erosion.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan – inspiration
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
14.2 - skydda och återställ ekosystem
14.5 - bevara kust- och havsområden
14.C - implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen
15.1 - bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.5 - skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
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4. Teknisk infrastruktur
Den tekniska infrastrukturen tillgodoser samhällets
behov av el, värme, kyla, energigas, dricksvatten och
digital uppkoppling samt säkerställer hantering av
dagvatten, avloppsvatten och avfall. Hållbar, resilient,
robust och säker teknisk infrastruktur kräver framsynt
planering och god samverkan mellan flertalet samhällsaktörer inom och utanför Skåne. Skånes invånare och
företag måste kunna lita på att den tekniska infrastrukturen levererar med tillräcklighet och tillförlitlighet.
Därtill ska försörjning av el, värme, kyla och energigaser
ske med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar som påverkar klimat, miljö och människors
hälsa. Dricksvatten ska vara rent och med säker tillgång.
Dagvatten, avloppsvatten och avfall ska hanteras med
låg påverkan på miljö, egendom och människors hälsa.

Digital uppkoppling ska ske med omsorg om hälsa och
integritet. Alla system måste ta höjd för klimatförändringar, extremväder och risker för olyckor och intrång.
En stor del av dagens tekniska infrastruktur är ålderstigen och behöver förnyas innan 2040. Andra delar måste
utvecklas med nya lösningar för att möta och stödja
samhällets utveckling. Därigenom finns möjlighet att
säkerställa att alla får lika tillgång till teknisk infrastruktur
av god kvalitet. En generell digital omställning är viktig
såväl för individen som för det skånska näringslivet.
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4.1 Energiförsörjning
Utbyggnad av elnät tar lång tid, särskilt på stamnätsoch regionnätsnivå. Det är komplicerade processer
med flera inblandade parter och det behövs dessutom
tillgång till mark för ledningar och tekniska anläggningar. Det är därför viktigt att utvecklingen av elnäten
integreras tidigt i den kommunala fysiska planeringen.
Det är också väsentligt att ta hänsyn till kraftöverföringen i det svenska stamnätet och från utlandet. Skåne
har ett stort behov av mer fossilfri elproduktion, dels
för att minska risken för kapacitets- och effektbrist i
Skåne och dels för att minska elpriset i södra Sverige.

Skåne har potential att producera mer energi såsom
biogas, vätgas, solkraft och vindkraft. Det kommer att
behövas mer vindkraft på land och till havs i framtiden.
Det finns också stor potential i Skåne att utveckla värme
från djupgeotermi och tillvarata spillvärme och återvunnen energi. Utvecklingen av biogas och vätgas kan
främjas ytterligare. Möjligheterna är goda i Skåne, men
det krävs bland annat att logistiken för distribution av
biogas och vätgas till användare är god.
Klimat och energistrategi

Transmissionsnät för el i Skåne.

Öppna som interaktiv karta här.
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Vindkraftverk i Skåne 2021.

Öppna kartan som PDF här.

4.1 ENERGIFÖRSÖRJNING
Planeringsprinciper:
4.1 i - Främja utvecklingen av tranmissionsnät, regionnät och lokalnät i den fysiska planeringen.
4.1 ii - Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion.
4.1 iii - Verka för en samsyn i Skåne gällande utveckling av sol- och vindkraft.

Genomförandekategori:
• Remissinstans
• Kunskap
• Dialog och samverkan – inspiration
• Dialog och samverkan – stöd och samordning,

Koppling till delmål i Agenda 2030:
7.1 - tillgång till modern energi för alla
7.2 - öka andelen förnybar energi i världen
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
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4.2 Digital infrastruktur
En robust och väl utbyggd digital infrastruktur ger goda
förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling,
sysselsättning, forskning och innovationer, vård och
omsorg, miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Det nationella målet
är att 98 procent av hushållen ska ha möjlighet till bredbandsanslutning om 1000 Mbit/s senast år 2025. En del
kommuner har redan nått längre än så. Under pandemin har många fysiska aktiviteter ersatts av digitala och
det är tydligt hur beroende samhället har blivit av den
digitala infrastrukturen. Sverige har i jämförelse med
omvärlden haft bra förutsättningar, mycket tack vara en
omfattande utbyggnad av kapacitetsinfrastruktur (fiber)
som har klarat den ökade belastningen.

en digital klyfta mellan stad och land. En fullt utbyggd
digital infrastruktur binder samman hela regionen och
är bland annat en förutsättning för att digitalisera hälsooch sjukvården och öka samhällets förmåga att erbjuda
alla invånare vård på samma villkor. Den digitala
infrastrukturen kan även bidra till ett minskat resande
vilket också gör den till en klimatsmart och hållbar
lösning. I takt med att den digitala infrastrukturen blir
bärare av allt fler samhällskritiska funktioner ökar också
behovet av att trygga såväl robusthet som säkerhet.
Infrastrukturen måste vara tillförlitlig och ha hög säkerhet för överföring av känslig information. Den digitala
infrastrukturen måste vara en naturlig del av samhällsplaneringsprocessen på såväl kommunal, regional och
nationell nivå.

I Skåne finns utmaningarna avseende utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur framför allt på landsbygden, där
långa avstånd till stamnät ökar produktionskostnaden
och minskar det kommersiella intresset. Det ska finnas
förutsättningar för att kunna bo och vara verksam i
hela Skåne och det är viktigt att arbeta för att undvika
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Andel hushåll per ruta (1x1 km) som har tillgång till bredband inklusive
absolut närhet till bredband 1000 Mbit/s.

Öppna kartan som PDF här.

Andel arbetsställen per ruta (1x1 km) som har tillgång till bredband inklusive
absolut närhet till bredband 1000 Mbit/s.

Öppna kartan som PDF här.
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4.2 DIGITAL INFRASTRUKTUR
Planeringsprinciper:
4.2 i - Främja utbyggnad av digital infrastruktur på landsbygden.
4.2 ii - Planera för ökad digital robusthet och säkerhet för att säkra samhällskritiska funktioner.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
9.C - tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla
11.A - främja nationell och regional utvecklingsplanering
11.B - implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering
17.14 - stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
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4.3 Vattenförsörjning
Klimatförändringarna har tillsammans med de senaste
årens vattenbrist satt fokus på vattentillgången för både
hushåll och näringsliv. Skånes sötvattenresurs är redan
idag begränsad, särskilt under de varmare månaderna,
och behöver hanteras därefter. En långsiktigt hållbar
vattenförsörjning är en förutsättning för en resilient
samhällsutveckling, jordbrukets produktionsförmåga
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Många skånska
företag upplever redan idag att tillgången på vatten
sätter begränsningar för deras produktion och utvecklingsmöjligheter. Ansvaret för dricksvattenfrågan är
fragmenterat och delas mellan flera olika myndigheter
och kommunerna. Det är däremot kommunerna som
har det yttersta ansvaret. En ökad samverkan är viktig
och Region Skåne behöver utveckla sin roll och ta
gemensamt ansvar i frågan tillsammans med andra
myndigheter och aktörer.

En växande befolkning och kommande klimatförändringar innebär att fler kommer behöva dela på en
minskande vattenresurs och ett aktivt arbete behövs
därför för att säkerställa en effektiv vattenanvändning.
För att detta ska vara möjligt och hållbart behövs tydliga
mål tas fram för att få samtliga vattenanvändare att
inte förbruka mer vatten än vad som är motiverat. Det
kräver effektivisering och återvinning av vattenanvändningen, exempelvis genom att använda andra vattenkällor
än dricksvatten i de processer där detta är möjligt.
Långsiktigt behövs också en tydlig bild av Skånes totala
vattenbalans, det vill säga hur mycket vatten som finns
tillgängligt och hur mycket vatten som används av olika
användare. Detta för att skapa en bild över vilken buffertkapacitet som finns i systemet och hur detta varierar
med säsong och klimat.
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4.3 VATTENFÖRSÖRJNING
Planeringsprinciper:
4.3 i - Planera för att säkra hela logistikkedjan från dricksvattentäkterna tills vattnet når vattenanvändarna.
4.3 ii - Verka för att få samtliga vattenanvändare att effektivisera sin vattenanvändning med målsättningen att mindre vatten ska räcka till fler personer.
4.3 iii - Verka för att en tydligare bild av vattenbalansen tas fram inom varje avrinningsområde i Skåne.

Genomförandekategori:
• Kunskap
• Dialog och samverkan – stöd och samordning

Koppling till delmål i Agenda 2030:
6.1 - säkert dricksvatten för alla
6.4 - effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.5 - integrerad förvaltning av vattenresurser
6.B - stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering
11.A - främja nationell och regional utveckling

109

163

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING | 4. Teknisk infrastruktur

Regionplan för Skåne 2022–2040

Genomförande och
uppföljning
110

164

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING | Genomförande av regionplanen

Regionplan för Skåne 2022–2040

Genomförande av
regionplanen
Den regionala utvecklingsstrategin anger att visionen
om Det öppna Skåne 2030 förverkligas genom att
utvecklingsaktörerna i Skåne samverkar. Det är genom
områdesstrategierna – varav Regionplan för Skåne är
en – som den regionala utvecklingsstrategin genomförs.
Regionplan för Skåne är ett verktyg för Skånes utveckling där Region Skåne samordnar inriktningen och
genomförandet av fysisk planering tillsammans med de
regionala utvecklingsaktörerna i sin roll som regionplaneorgan.

Aktiviteter i genomförande av
Regionplan för Skåne 2022 – 2040

Region Skåne och kommunerna
i samverkan

• Regionalt planeringsstöd i form av remissinstans

Rollen som regionplaneorgan utvecklas i samarbete
med de regionala utvecklingsaktörerna. Kärnan ligger
i att skapa en plattform där samtliga regionala utvecklingsaktörer möts för att gemensamt utveckla kunskap
och driva utvecklingen genom dialog och samverkan.
Region Skåne har en särskild uppgift som remissinstans
för kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för
bostadsförsörjning. Regionplan för Skåne skapar förutsättningar för Skånes utveckling. Det gäller i frågor där
det finns gemensamma, mellanregionala, regionala eller
mellankommunala utmaningar för Skåne.

• Dialog och samverkan för hantering av Skånes
utmaningar

Regionplan för Skåne kommer att genomföras genom
många olika insatser och i samarbete med samtliga
regionala utvecklingsaktörer. Alla aktiviteter som ingår
i genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040
kopplar an till en i regionplanen utpekad utmaning,
strategi och planeringsprincip.
Dessa kategoriseras enligt följande:

• Kunskapsgenerering inom regionalt viktiga frågor

Region Skåne har ansvar för att nedanstående aktiviteter
genomförs under planperioden.

Region Skåne har ett ansvar i de områden där regionen
har rådighet och där samordning sker internt. Utöver
det ingår i Region Skånes roll som regionplaneorgan att
vara kunskapsgenererare av det regionala perspektivet i
samhällsplaneringen och att identifiera och potentiellt
initiera samverkansmöjligheter i mellankommunala
frågor. Att omsätta strategi och kunskap i handling
faller sedan på de olika utvecklingsaktörerna. Regionplanen ska vara ett verktyg som bidrar till att tydliggöra
kopplingar i mellankommunala och regionala frågor
i den fysiska planeringen och lyfta de måldokument,
strategier och planeringsprinciper som berörs.
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Regionalt planeringsstöd i
form av remissinstans

Arbetssätt inom ramen för genomförandet av
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 som remissinstans för kommunala översiktsplaner (reglerat
förfarande i Plan- och bygglag 2010:900) och
kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
Lag (2000:1383)
Region Skåne är formell remissinstans till kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjning.
Region Skåne lämnar även yttranden över väg- och
järnvägsplaner.
Den kommunala översiktsplaneringen ska ha en tydlig
strategisk nivå och koppling till nationella och regionala mål, planer och program. Region Skåne yttrar sig
utifrån det regionala utvecklingsansvaret genom att hänvisa till Regionplan för Skåne 2022 – 2040 och andra
regionala kunskapsunderlag och områdesstrategier som
ett stöd i den kommunala planeringen. Det är i den
kommunala översiktliga planeringen som regionplanen
konkretiseras. Region Skåne yttrar sig över översiktsplanerna även som sakägare och huvudman för hälso- och
sjukvården och kollektivtrafiken för att säkerställa en
god samordning mellan kommunal och regional nivå
för Skånes utveckling.

I riktlinjer för bostadsförsörjning ska kommunen
beskriva mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet och de insatser kommunen planerar
för att uppnå målen. Kommunen ska analysera den
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska
vara vägledande vid kommunernas planläggning enligt
PBL. Region Skåne yttrar sig över riktlinjer för bostadsförsörjning utifrån Regionplan för Skåne 2022 – 2040
och regionala beräkningar och analyser av till exempel
demografiskt bostadsbehov och marknadsdjup, för att
bidra till bra kunskapsunderlag för kommunerna och en
bättre samordning gällande bostadsfrågorna i Skåne.
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Kunskapsgenerering inom
regionalt viktiga frågor

Arbetssätt för fortsatt kunskapsutveckling inom
ramen för genomförandet av Regionplan för
Skåne 2022 - 2040

• Likarättsperspektivet i fysisk planering (1.6 i, 1.6 ii)

Arbetet med att genomföra och följa upp Regionplan
för Skåne 2022 – 2040 görs genom att löpande identifiera gemensamma utmaningar för Skåne tillsammans
med de regionala utvecklingsaktörerna och tillsammans
genomföra analyser, rapporter och projekt som behövs
för Skånes utveckling.

• Gestaltad livsmiljö (1.3 i, 1.3 ii, 1.6 ii)

Detta arbetssätt omfattar till exempel att arbeta proaktivt
och kontinuerligt utveckla ett regionalt helhetsperspektiv i aktuella sakfrågor samt delregionala underlag där
det är möjligt och behövs. Tillsammans bidrar det till
att utveckla respektive roller i arbetet, skapa förståelse och
samsyn. Konkret omfattar arbetssättet framtagande av:
• regionala handlingsplaner
• planerings- och kunskapsunderlag i form av TemaPM
• rapporter, behovsanalyser och studier
Kunskapen sprids, delas och utvecklas sedan genom
seminarier, workshops och lärandeträffar.

Kunskapsgenererande aktiviteter
inom regionalt viktiga frågor
Region Skåne ansvarar för att under planens genomförande initiera kunskapsgenererande aktiviteter genom
ovan nämnda arbetssätt inom följande områden som
identifieras i planen. Tillhörande planeringsprinciper
inom parentes.

• Leder för vandring och cykling (3.4 i, 3.4 ii)
• Kulturmiljö (3.4 ii)
• Kollektivtrafik generellt (1.1 ii, 1.1 iii, 2.1 i, 2.1 ii, 2.2
i, 2.2 iii, 2.2 iiii)
• Mobilitet (2.1 i - iiii)
• Gränsöverskridande transporter (2.3)
• Gods- och logistikfrågor inklusive hamnarnas
tillgänglighet (2.4 i, 2.4 ii)
• Kapacitetsutnyttjandet på Öresundsbron (2.4 ii)
• Redundans i järnvägsnätet vad gäller
gränspassager (2.4 i)
• Grönstruktur (1.7)
• Grönområden med höga naturvärden (3.1 i, 3.2 i)
• Havs- och kustplanering (3.7 i)
• Höjda vattennivåer och förebyggande
planering (1.2 i, 1.2 ii)
• Vattentillgångar för att säkra vattenförsörjning (4.3 i - iii)
• Vatten i landskapet (3.6)
• Hållbar markanvändning och jordbruksmarkens
värde (3.5 i)
• Livsmedelsproduktion och fysisk planering
(3.5 ii, 3.5 iii)
• Innovationsperspektiv på fysisk planering
(1.5 i, 3.5 iii)
• Yrkesutbildningarnas geografiska fördelning (1.5 i)

• Bebyggelse (1.1 i - iii)
• Bostadsförsörjning och bostadsmarknaden (1.4 ii)
• Digital infrastruktur inklusive bredbandsutbyggnad
(1.5 iii, 4.2 i)
• Energiförsörjning inklusive förnybar
energiproduktion (4.1 ii)
• Framtidens hälsosystem (1.6 i, 1.6 ii)
• Hälsofrämjande planering (1.6 i, 1.6 ii)
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Dialog och samverkan för hantering
av Skånes utmaningar

Arbetssätt för dialog och samverkan inom ramen
för genomförandet av Regionplan för Skåne
2022 - 2040
De regionala utvecklingsaktörerna driver utvecklingsarbetet framåt genom dialog och samverkan i olika
former. Region Skåne ansvarar för att under planens
genomförande initiera dialog- och samverkansaktiviteter
som svarar mot behov som identifieras i planen. Ett
urval av dessa sammanfattas i underrubrikerna; Region
Skåne som huvudaktör, Inspiration, Påverkan, Stöd och
samordning.

Dialog- och samverkansinsatser i urval
Med hänvisning till planeringsprinciperna:
1.2 i, 1.2 ii, 1.3 ii, 1.3 iii, 1.4 i, 1.5 ii, 1.6 iii, 1.8 ii, 2.1 i,
2.1 iii, 2.2 ii, 2.2 iii, 2.3 i, 3.1 i, 3.4 ii, 3.4 iii, 3.5 i, 3.6 i,
3.6 ii, 4.2 i, 4.2 ii
Region Skåne som huvudaktör
Region Skåne har en särskild roll som regionplaneorgan och planupprättare men också som genomförare
av planen utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, i
egenskap av sjukvårdsaktör, fastighetsägare och fastighetsutvecklare, kollektivtrafikmyndighet och andra statliga
och lagstiftade uppdrag. Härigenom har Region Skånes
agerande en påverkan på den fysiska planeringen och
samhällsutvecklingen.
Inom regionplaneuppdraget är Region Skåne
huvudaktör när:
• Region Skåne agerar förebildligt som beställare, byggherre och förvaltare, till exempel i samarbete med
Regionfastigheter och Krisberedskap, Säkerhet och
miljöledning.
• Region Skåne direkt påverkar bebyggelseutvecklingen
genom omsorgsfull gestaltning och planering av
sjukhus och vårdmiljöer tillsammans med Regionfastigheter och Hälso- och sjukvården.

• Region Skåne har det politiska och ekonomiska
ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken
i egenskap av kollektivtrafikmyndighet och är
beställare av samhällsfinansierad kollektivtrafik samt
utförare genom Skånetrafiken.
• Region Skåne samordnar prioriteringar av statliga
investeringar i Skåne.
Inspiration
Vissa dialog- och samverkansformer syftar till att vara
inspiration för utvecklingsaktörerna och utvecklingsarbetet. Inom regionplaneuppdraget bidrar Region Skåne
till inspiration och innovation genom att:
• agera som inspiratör och samlande kraft och verka
för en ökad kunskap kring gestaltad livsmiljö i Skåne
genom utbildningssatsningar.
• lyfta goda exempel för att visa hur planeringen kan
användas för att främja samtliga hållbarhetsdimensioner och regional utveckling genom utdelning av
priser, exempelvis Skånes Arkitekturpris, eller andra
typer av kommunikation/spridning av framgångsrika
arbetssätt i de olika forum Region Skåne driver eller
medverkar i.
Påverkan
Genom dialog och samverkan med kommunerna, myndigheter och andra organisationer kan den regionala
agendan sättas gemensamt. Detta arbetssätt faller under
påverkansarbete nationellt och internationellt. En del i
regionplaneuppdraget är att samla och förstärka Skånes
röster inom ramen för fysisk planering och Region
Skåne kraftsamlar för Skåne genom att:
• påverka planering av sjukhus och vårdmiljöer genom
att synliggöra det regionala perspektivet och genom
omsorgsfull gestaltning av vårdmiljöer
• verka för att genomföra Skånebilden, med fast
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och
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Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn
tillsammans med andra utvecklingsaktörer.
• skapa förutsättningar för skånskt näringsliv genom att
identifiera behov för utveckling i Skåne.
• genomföra insatser för ett ändrat samhällsbeteende
genom ökad samverkan mellan kommuner, regioner
samt med myndigheter och andra intressenter.
Stöd och samordning
Dialog och samverkan med fokus på stöd och samordning syftar till att gemensamt nå dit ingen enskild
utvecklingsaktör når själv. Inom regionplaneuppdraget
verkar Region Skåne som stöd och samordnande funktion genom att:

Regionplan för Skåne 2022–2040

Inom regionplaneuppdraget ska Region Skåne verka för
medborgarengagemang genom att:
• minst en gång per mandatperiod och inom ramen
för regionplaneprocessen genomföra och följa upp
undersökningen av Skåningarnas inspel i regionala
planeringsfrågor genom Skånepanelen.
• utveckla en modell för att involvera barn och unga i
regionplaneprocessen framgent för att stärka förståelsen för samhällsbyggnad och demokratiprocesser
inom hållbar utveckling.
• engagera medborgare tillsammans med kommunerna
genom forum för dialog och samverkansprocesser
där planeringen för människan i centrum kan ta form
tillsammans med människorna i Skåne.

• stötta kommuner i dialogen med andra myndigheter.
• utveckla och samordna planeringsunderlag tillsammans med andra aktörer i mellankommunala och
mellanregionala strategier.
• samverka på mellankommunal och mellanregional
nivå och bjud in markägare och andra brukare i frågor
som rör planering av grönstruktur.
• delta i samordningen av havsplaneringen med mellankommunala och mellanregionala strategier utifrån
avrinningsområdena.
• utgöra en plattform för bostadsförsörjningsfunktionen i kommunerna för gemensamt lärande och
kunskapsutbyte.
• lyfta fram behov av satsningar genom Planeringssamverkan.
• genomföra tidig dialog med de skånska kommunerna
i planeringen kring behoven av mark för kollektivtrafik
och vårdmöjliggöra samverkan med Länsstyrelsens för
reflektion kring Skånes karaktär och möjliga insatser
för att ta tillvara och utveckla Skånes kulturlandskap.
Medborgarengagemang
Dialog och samverkan med fokus på medborgarengagemang i den fysiska planeringen arbetar för ökad tilltro
och tillit till demokratiska institutioner. Det ska lyfta
demokratiprocessen och bjuda in Skånes invånare att
påverka i frågor inom regional fysisk planering där medborgarna ska kunna bidra till och delta i utvecklingen.

Befintliga plattformar för dialog
Dialog och samverkan som arbetssätt ingår i redan
etablerade och befintliga plattformar och ovannämnda
aktiviteter kommer att ske bland annat genom dessa:
Regionplanerådet:
Till arbetet med regionplanen och regional fysisk planering finns en styrgrupp i form av Regionplaneråd. Det
består av politiker från kommunerna och den regionala
utvecklingsnämnden. Rådet fortsätter att bidra till regionplanearbetet genom tre årliga sammanträden.
Planeringssamverkan:
Planeringssamverkan är Region Skånes återkommande
arena för aktuella frågor om den regionala utvecklingen
med fokus på infrastruktur och kollektivtrafik. Planeringsamverkan riktar sig till tjänstepersoner i Skånes
kommuner och statliga myndigheter som arbetar inom
kollektivtrafik, infrastruktur och fysisk planering. Planeringssamverkan genomförs en till två gånger årligen.
Strukturerad dialog med kommunala politiker
och tjänstemän:
Region Skåne ansvarar för att möjliggöra dialogen med
de skånska kommunerna inom ramen för etablerade
samarbeten med särskilt fokus på ansvariga politiker
och tjänstepersoner inom samhällsbyggnad och fysisk
planering. Dialog sker även i samverkan med andra
aktörer, såsom Skånes Kommuner. Nyhetsbrev med
aktuell information skickas till målgrupperna löpande.
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Skånskt bostadsnätverk:
Region Skåne driver tillsammans med Länsstyrelsen
Skåne Skånskt bostadsnätverk som sedan 2014 samlat
bostadsmarknadens aktörer i årligen återkommande
Skånskt bostadsforum och seminarier. Skånskt bostadsnätverk fungerar som en plattform för att skapa regional
samsyn kring bostadsmarknaden i Skåne och sprida och
diskutera analytiskt underlag som Region Skåne och
andra utvecklingsaktörer tar fram.

kvalité är frågor som också föreslagits inkluderas tydligare i regionplanen. Region Skåne vill gärna samverka
tillsammans med kommuner och länsstyrelse i denna
viktiga fråga. Hur denna samordning bör ske och vilken
roll regionen har i detta sammanhang behöver utvecklas
med samtliga berörda parter.

Skånes effektkommission:
Sedan februari 2021 har Region Skåne initierat en
effektkommission på energiområdet. Syftet med Skånes
effektkommission är att förbättra elförsörjningen vad
gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. Genom en
effektkommission kan skånska aktörer samla sig och
agera gemensamt. https://utveckling.skane.se/tema/effektkommissionen/

Seminarieserien hållbar stadsutveckling:
Seminarieserien genomförs årligen för att skapa en
mötesplats för det offentliga, akademin och privat
sektor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Syftet med
seminarieserien är att sprida goda exempel på stadsutveckling i framkant, visa innovativa exempel, inspirera
till att tänka nytt och lyfta aktuella utmaningar som är
av vikt för den fysiska planeringen i Skåne och genomförandet av Regionplan för Skåne 2022 – 2040.

Utestående frågor
Under arbetet med framtagande av Regionplan för
Skåne 2022–2040 har förslag och frågor uppkommit
som inte kunnat hanteras eller inte bedömts relevanta
att inarbeta i denna version av regionplan. Dessa utgör
utestående frågor, som i nuläget inte ingår i regionplanen.
Syftet är att skapa transparens i hanteringen av inkomna
förslag till förändring och aspekter av fysisk planering
som inte bedömts möjliga att hantera i aktuellt skede
av regionplaneprocessen. Dock kan denna bedömning
komma att omvärderas framöver utifrån förändringar
i omvärlden, regionalt prioriterade frågor och utifrån
önskemål från kommuner och andra aktörer.
Avfallshantering: Region Skåne ser att hantering och
transport av avfall är frågor som har en regional relevans och som i dialog med kommunerna skulle kunna
utvecklas utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankommunalt perspektiv.
Avrinningsområden: Avrinningsområden och vatten-

Bergtäkter: Materialhantering kommer att behöva
utvecklas i genomförandet av regionplaneprocessen
då det är en viktig mellankommunal fråga och ingår i
Region Skånes arbete med att bidra till en mer cirkulär
ekonomi. Täkter bedöms i nuläget inte aktuella att peka
ut i en regionplan.
Besöksmål: Regionplan för Skåne 2022 – 2040 redovisar i nuläget inte besöksmål då denna information inte
är tillgänglig i på regional nivå i dagsläget. Detta är ett
arbete Region Skåne skulle vilja utveckla tillsammans
med kommunerna.
Biotopskydd och naturvårdsavtal: Det är inte relevant
ur ett regionalt perspektiv att redovisa biotopskydd
och naturvårdsavtal i regionplanen då grönstrukturen
redovisas på en övergripande nivå.
Grön tillväxtmotor: Regionplan för Skåne 2022 – 2040
tillämpar i nuläget inte begreppet grön tillväxtmotor
men utvecklar gärna det tillsammans med kommuner
som avser utvecklas som viktiga natur- och rekreationsnoder eller har tydligt fokus på tillväxt i Skåne
utifrån gröna näringar. Exempelvis kan detta göras
inom ramen för Greater Copenhagen och Grön Charter
eller inom arbetet med STRING och en megaregional
grön hubb.
Bostadsförsörjningsmål: Regionplan för Skåne 2022–
2040 redovisar i nuläget inte förslag till några bostadsförsörjningsmål, men det finns anledning att diskutera
vad som är rimlig bostadsutveckling utifrån efterfrågan
på en regional nivå. Analyser på detta område genomförs och är ett arbete som kan utvecklas i samverkan
med kommunerna utifrån behov. Region Skåne gör
årliga beräkningar av bostadsbehov och marknadsdjup
som kommuniceras till allmänheten och kommunerna.
Region Skåne är intresserad av en fördjupad dialog med
kommunerna avseende den regionala planeringens roll
inom bostadsförsörjning och att eventuellt formulera
bostadsförsörjningsmål för delar av Skåne eller enskilda
kommuner.
Cykelpendlingsstråk: Regionplanen behandlar utöver
potentiella supercykelvägar inte behov av enskilda
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satsningar i cykelinfrastrukturen. Förslag till satsningar,
finansiering och modeller för genomförande hanteras
inom ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen, RTI, vars process pågår parallellt med regionplaneprocessen.
Digital infrastruktur, 5G-utbyggnad: Region Skåne
har en samordnande roll som bredbandskoordinator.
5G-utbyggnad är inte specifikt kopplad till mål i den
nationella bredbandsstrategin och hanteras därför i
dagsläget inte i regionplanen.
Godstransport och lokalisering av ny rangerbangård:
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 uppmärksammar
behovet av rangerbangård ur ett regionalt perspektiv,
men Region Skåne inkluderar inte förslag på lägen i
denna version av Regionplan för Skåne 2022–2040. I
fortsatt regional planering finns potential att fördjupa
dessa frågor ytterligare.
Jordbruksmark: Region Skåne förtydligar i regionplanen
vikten av att argumentera för skälen när jordbruksmark
tas i anspråk, men gör inget tydligt ställningstagande i
övrigt i aktuell version av Regionplan för Skåne 2022
– 2040. Här kan ytterligare utvecklingsarbete göras
gemensamt av planeringsaktörerna utifrån önskemål
från kommuner och andra aktörer.
Klimatsäkring av infrastruktur: Klimatsäkring av infrastruktur, exempelvis dricksvattentäkter och reningsverk,
hanteras inte i denna version av regionplanen. Frågor av
regional relevans kan i dialog med kommunerna utvecklas utifrån behovet av ny kunskap i ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv.Även förslag om att
visa områden med risk för värmebölja och nederbörd
har inkommit. Områden där det finns eller kan finnas
klimatrelaterade risker ska pekas ut i översiktsplanen
(3 kap 5 § pbl) och tas därför inte upp mer detaljerat i
regionplanen.
Klimatpåverkan och ökad trafik: Förslag om integrering av frågor såsom skogsområden, åkermark, bebyggda
miljöer i stad, ort och på landsbygd i förhållande till
ökad trafik har inkommit. Region Skåne instämmer i att
det är viktigt att lyfta klimatpåverkan ur flera perspektiv
även om granskningshandlingen ej utvecklats specifikt
utifrån detta perspektiv eller detaljeringsnivå.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LiS),
strandskyd: Region Skåne bedömer inte LIS-områden
som aktuella att inarbeta i Regionplan för Skåne 2022 –
2040. De är under utredning nationellt och vi avvaktar
därmed resultat från utredningen.
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Logistik, lokalisering av ytkrävande verksamhetsområden t.ex. logistikområden: Verksamhetsområden
identifieras som viktiga ur ett regionalt perspektiv, men
frågan behöver utredas vidare innan lokalisering kan
diskuteras om framtida verksamhetsområden ur ett
regionalt nyttoperspektiv.
Logistiknod: Strukturkartan har kompletterats för att
lyfta fram Malmö, Trelleborg, Ystad och Helsingborg
som viktiga strategiska godsnoder samt tydligare belysa
hamnarnas funktion och betydelse men i nuläget finns
inte tillräckliga underlag för att utveckla frågan om
logistiknod ytterligare. I fortsatt regional planering finns
potential att fördjupa dessa frågor ytterligare utifrån
behov.
Transportinfrastruktur och Europaspåret, fast förbindelse Öresund: Regionplanen utgår från den beslutade
Skånebilden samt Regionsamverkan Sydsveriges infrastrukturpositionspapper gällande fasta förbindelser över
Öresund, där Europaspåret inte ingår.
Transportinfrastruktur och Skånediagonalen: Skånediagonalen ingår inte bland de infrastrukturinvesteringar
som Region Skåne prioriterar.
Transportinfrastruktur och Trelleborgsbanan:
Förslaget i transportinfrastrukturen i strukturkartan baseras på Skånebilden och Regionsamverkan Sydsveriges
positionspapper. Det utesluter dock inte att Trelleborgsbanan kan ingå i framtida planer och prioriteringar.
Vatten i tätort och lagstiftning: Region Skåne noterar
behovet av uppdaterad lagstiftning gällande reglering
av vatten i tätort men detta föranleder ingen ändring
i granskningshandlingen. Frågan skulle kunna lyftas
i genomförandet ur ett mellankommunalt perspektiv
i dialog med kommunerna utifrån behovet av stöd i
påverkansarbetet.
Vindkraft och lokalisering: Region Skåne har i dagsläget inte möjlighet att ta ställning till lokalisering av
framtida vindkraftsetableringar inom ramen för regionplanen då det behövs mer underlag och förankring samt
berör myndigheter, kommuner och andra aktörer.
Översyn av vägnätet för förutsättningar för kollektiva
och individuella transporter: Region Skåne noterar
synpunkten men den har inte lett till en justering av
granskningshandlingen. Region Skåne har valt att lägga
regionplanen på en strukturell och principiell nivå i
denna version.
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Uppföljning av regionplanen
Beskrivningen av hur regionplan för Skåne kommer att
följas upp kommer att slutrevideras under hösten 2021
tillsammans med Region Skånes enhet för samhällsanalys för att gå i takt med uppföljningen av regionala
utvecklingsstrategin liksom rapporten Hur har det gått
för Skåne, HUGÅ, som kommer årligen. Andra viktiga
underlag i utvecklingen av uppföljningsmodell utgörs
av Agenda 2030 indikatorerna och uppföljning och
rapporteringen av miljömålen.

gällande fysisk planering, för att inarbetas i ny version
eller aktualisering av regionplan. Detta innebär två
parallella processer; en för att genomföra aktiviteter
och projekt i samverkan för att nå målen i Det öppna
Skåne 2030 kopplade till fysisk planering och en med
dialoger för utvärdering och uppföljning av befintlig
regionplan.

Strategisk miljöbedömning och
uppföljning (reglerat förfarande
i Miljöbalk 1998:808)

Aktualisering av regionplan
Regionplanens aktualitet ska prövas en gång varje
mandatperiod. Vidare ska årligen lämnas en rapport
till regionala utvecklingsnämnden. Då sammanställs
lärdomar och analyser som gjorts av nuläget i Skåne

Den strategiska miljöbedömningen, Konsekvensbedömning
av Regionplan för Skåne 2022-2040, anger hur uppföljning
av den betydande miljöpåverkan ska göras.

VISION:
Det öppna Skåne
2030

OMRÅDESSTRATEGIER

Strategier
för det flerkärniga Skåne/
Regionplan

Strategi för
ett hållbart
transportsystem

Strategi för framtidens hälsosystem

Strategi
för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Innovation
för hållbar
tillväxt

Åtgärder
för de
skånska
miljömålen

Behov:

Kulturplan

Strategi
för social
hållbarhet

HANDLINGSPLANER OCH
PROGRAM
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Uppföljning av Det öppna Skåne 2030
– Hur har det gått i Skåne?
Visionsmålen i Det öppna Skåne 2030 pekar ut riktningen
för Skånes utveckling. Fysisk planering är en del av
utvecklingen och regionplanen är det fysiska uttrycket
av den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen
av utvecklingsstrategins mål kan därför i flera fall även
hänföras till regionplanen. Följande mål berör särskilt
regionplanens årliga uppföljning:
Visionsmål 1:
Skåne ska erbjuda framtidstro
och livskvalitet
• Skapa en attraktiv närmiljö med tillgänglig rekreation
Visionsmål 3:
Skåne ska stärka mångfalden
av goda livsmiljöer

Regionplan för Skåne 2022–2040

Visionsmål 4:
Skåne ska ha en god miljö och
en hållbar resursanvändning
• Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne
• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem
på land
• Kraftsamla för levande ekosystem i hav, sjöar och
vattendrag samt en hållbar vattenförsörjning
• Verka för en frisk luft och giftfri miljö
Visionsmål 6:
Skåne ska vara globalt attraktivt
• Stärka den internationella tillgängligheten
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.
Årligen i samband med uppföljning av Det öppna Skåne
2030 – Hur har det gått i Skåne?

• Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
• Skapa attraktiva platser med människan i centrum
• Samverka för en utvecklad bostadsmarknad
• Planera i samverkan för en hållbar mark- och vattenanvändning

119

173

KONSEKVENSBEDÖMNING

Regionplan för Skåne 2022–2040

Konsekvensbedömning

120

174

KONSEKVENSBEDÖMNING

Regionplan för Skåne 2022–2040

Konsekvensbedömningen av Regionplan för Skåne
2022-2040 innehåller en beskrivning av processen samt
en redogörelse av planförslagets konsekvenser.

kommer att ske löpande under planprocessen. Konsekvensbedömningen är alltså under framtagande under
hela planprocessen.

Konsekvensbedömningen utgör ett brett och kompletterande underlag till planförslaget. Den redogör inte för
planförslagets fördelar och kvaliteter som plan och tar
inte heller ställning till den breda samhällsutvecklingen
som planförslaget syftar till att hantera. Det är enbart
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser som beskrivs.

Som en tolkning av lagen (PBL 7 kap 3§) har Region
Skåne valt att behandla och redovisa riksintressen, i
den mån det är möjligt, i denna konsekvensbedömning
gentemot planförslagets planeringsprinciper. Även
konsekvenser för allmänna intressen bedöms gentemot
planförslagets planeringsprinciper.

Konsekvensbedömningen är en integrerad del i planprocessen och bidrar till denna genom att inte enbart bli en
efterhandsbedömning av det färdiga plandokumentet.
Arbetet har därför påbörjats samtidigt som planprocessen och bedrivs parallellt med denna för att löpande
utvärdera konsekvenserna av planförslaget. Inspel till
planförslaget har gjorts vid ett flertal tillfällen och

Regionplan för Skåne 2022–2040
Konsekvensbedömning
Öppna som PDF här
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Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Linda Wolski
Diarienummer: KS 2021/172
Titel: Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
E-post: Linda.Wolski@tomelilla.se
Datum 11 november 2021
Telefon: 0417-18000
Mobil: 070 9958242

Sydöstra Skånes kommuners yttrande
över förslag till Infrastrukturplan för
Skåne, ärendenummer 2021-POL000307
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens tillika SÖSK
infrastrukturgrupps förslag, handlingsid: Ks 2021.3828.

Ärendebeskrivning

Region Skåne har under perioden 23 september 2021 - 9 januari 2022 skickat ut
förslag till Regional infrastrukturplan på remiss till bland annat Skånes kommuner.
Förslaget innefattar Skånes infrastruktursatsningar för åren 2022-2033.
Parallellt har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att upprätta nationell plan för
främst investeringar på järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Den nationella
planen omfattar även drift och underhåll samt bärighet och miljöåtgärder på hela
vägnätet. Nationell och regional plan visar den sammanlagda bilden av
infrastruktursatsningar i Skåne.
På grund av ökade kostnader för infrastrukturinvesteringar i den nuvarande regionala
planen år 2018-2029 har det inte varit möjligt att genomföra planen i önskad
utbyggnadstakt. Inriktningen i den nya planen är att objekten i tidigare plan ska
genomföras, och det ekonomiska utrymmet för nya investeringar är därför begränsat.
Planen föreslår även en ökning av samfinansiering till järnvägssatsningar i den
regionala infrastrukturen till den nationella planen.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Den regionala cykelvägsplanen har nu integrerats i kommande plan. En ny
finansieringsmodell för cykelvägar föreslås där planen ska samfinansiera cykelvägar
längs statligt vägnät till 100%. I direktivet från regeringen fastslås att beloppsgränsen
för namngivna investeringar höjs från 25 miljoner till 50 miljoner. Åtgärder under 50
miljoner finansieras från potterna cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och
miljö.
Ekonomiska konsekvenser
Den regionala infrastrukturens utformning och funktion är av avgörande betydelse
för den ekonomiska utvecklingen på såväl lokal, regional och nationell nivå. Att
åstadkomma en infrastruktur som möjliggör bättre folkhälsa, ett välmående
näringsliv, en lägre klimatpåverkan och en hållbar samhällsplanering är centralt för
Tomelilla kommun och för Sydöstra Skåne. Yttrandet beskriver de satsningar som
kommunen och Sydöstra Skåne anser behöver genomföras under den aktuella
perioden för att stärka dessa förutsättningar.
Barnperspektivet
Att tillhandahålla en infrastruktur som medger fler aktiva vardagsresor med gång,
cykel och kollektivtrafik har stor betydelse för barns fysiska och psykiska välmående
men även för deras fortsatta resvanor och klimat- och miljöpåverkan genom livet.
Miljöperspektivet
Genom en högre andel gång, cykel och kollektivtrafik kan buller, mikroplaster från
däckslitage, energiåtgång och markanvändning minska samtidigt som folkhälsan
främjas. När trafikens utsläpp av gödande kväveoxider minskar så minskar också
övergödningen av sjöar och hav. Ett lägre behov av parkering minskar behovet av
hårdgjorda ytor och medger plats för bostäder eller gröna ytor som i sin tur minskar
översvämningsrisken vid skyfall och förbättrar grundvatteninfiltrationen.
Att planera infrastrukturen med utgångspunkt från Parisavtalets
utsläppsminskningsmål är viktigt både nationellt, regionalt och lokalt för att
sammantaget lyckas undvika att den globala uppvärmningen överskrider den nivå
som klimatforskare anger krävs för att avvärja ytterligare risker.
Uppföljning
Remissunderlaget saknar beskrivning av kommande uppföljning. Genom nationella
emissionsdatabasen kan genomförandet av den regionala såväl som den nationella
infrastrukturplanens effekter på utsläppen följas upp. Påverkan på folkhälsa och
näringsliv är svårare att följa upp pga. mångfalden av inblandande faktorer.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare Linda Wolski 2021-11-10.
SÖSK yttrande RTI-plan för Skåne 2022-2033, handlingsid: Ks 2021.3828.
Remissförslag av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033,
handlingsid: Ks 2021.3270.
Missiv - Remissförslag av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033,
handlingsid: Ks 2021.3269.

Kommunledningskontoret

Linda Wolski
Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
Beslutet skickas till:
Region Skåne
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2021-11-12

Mottagare:
Region Skåne
infrastruktur@skane.se
diarienummer 2021-POL000307

Sydöstra Skånes kommuners yttrande över Regional
Transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.
Sammanfattning av Sydöstra Skånes kommuners yttrande
Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne år 2022-2033 har skickats ut på remiss under perioden
23 september 2021 – 9 januari 2022. Sydöstra Skånes kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och
Ystad lämnar här ett gemensamt yttrande över Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 20222033.
En väsentlig förutsättning för att sydöstra Skåne ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till Skånes
och Sveriges utveckling, är att det finns god tillgång till infrastruktur. Både godstrafik och personresor
måste beaktas. För att kunna bo, arbeta och besöka sydöstra Skåne krävs satsningar på cykelvägar,
kollektivtrafik, järnvägar och vägar samtidigt som klimat- och miljömål beaktas.
För sydöstra Skånes kommuner finns det två stråk som är av stor betydelse för kopplingar till den
starka arbetsmarknadsregionen i västra Skåne samt till Greater Copenhagen och norra Europa.
Satsningar behöver prioriteras i dessa stråk för att främja flerkärnighet och knyta samman Skåne:
•
•

Simrishamn-Tomelilla-Ystad-Malmö
Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-Lund/Malmö

Övergripande anser SÖSK att ett bättre samspel behövs mellan regionplanen och RTI-planen. Det
behöver tydliggöras hur RTI-planen bidrar till att nå målen i regionplanen. SÖSK vill särskilt lyfta
följande utmaningar och ser behov av att utveckla i RTI-planen:
•
•
•

Hur RTI-planen bidrar till de utsläppsminskningar som klimatforskningen påvisar krävs för att
uppnå Parisavtalet.
Hur de skånska landsbygdsmiljöernas behov av en kapacitetsstark kollektivtrafik kan
tillgodoses samtidigt som kollektivtrafiken behöver återhämta sig efter pandemin.
Hur tillgängligheten och mångfalden av transportmöjligheter kan öka för alla Skånes invånare
så att man oavsett var man bor inte behöver vara låst till ett enda trafikslag.

SÖSK ser positivt på att det i RTI-planen finns satsningar i sydöstra Skåne på både vägar, järnvägar
och cykelvägar. Sydöstra Skånes kommuner ser dock allvarligt på de kostnadsökningar som skett
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historiskt och vill se kraftfulla förslag från Trafikverket på hur kostnadsökningar kan undvikas i
framtiden. Detta är avgörande för att alla de framtida behov av satsningar som behövs i sydöstra
Skåne ska kunna genomföras. Namngivna objekt i sydöstra Skåne är
•
•
•

Väg 11 Sjöbo (Anklam) – Tomelilla
Väg 1022 gång- och cykelväg Hammar-Skillinge
Pågående ombyggnaden av väg 13 förbi Assmåsa.

RTI-planen föreslår en samfinansiering till nationell plan där bland annat åtgärden dubbelspår
Skurup-Rydsgård på Ystadbanan ingår. Ystad-Österlenbanan är mycket viktig för sydöstra Skånes
utveckling och SÖSK är därför positivt inställda till förslaget om samfinansiering. Åtgärden är
planerad till 2031–2033 vilket SÖSK anser är för långt fram i tiden.
Gällande cykelinfrastruktur ställer SÖSK sig positiva till den nya finansieringsmodell som presenteras,
där RTI-planen finansierar utbyggnad till 100 % av statliga cykelvägar där avtal inte finns sedan
tidigare. I sydöstra Skåne finns tre cykelvägsobjekt med för utbyggnad inom planperioden: väg 1029
Sjöbo-Marielundsvägen (år 2024), väg 11 Gärsnäs - Ö. Tommarp (år 2027) samt väg 9/11 (Ö.
Tommarp-Simrishamn) (år 2028). Gällande de två objekten på sträckan Gärsnäs-Simrishamn, kan
SÖSK inte acceptera den senarelagda tidplanen.
Antalet cykelvägsobjekt i planen har minskat på grund av de kraftiga kostnadsökningarna. Flera
objekt som tidigare funnits med i plan i sydöstra Skåne har tagits bort, vilket SÖSK anser är ett stort
problem då behoven är stora. Utöver objekt i nuvarande och kommande plan, finns ytterligare behov
av flertalet nya cykelvägar i sydöstra Skåne. SÖSK anser att Trafikverket behöver hitta sätt att hålla
nere kostnaderna så att utbyggnadstakten kan öka i hela Skåne.
SÖSK anser att det är positivt att Region Skåne lyfter tillgängligheten till Skånes hamnar som en brist
och att det nu finns ett bra kunskapsunderlag. Nu behövs konkreta satsningar på infrastrukturen.
SÖSK identifierar följande brister inom Sydöstra Skåne som måste utredas vidare:
•

•

Väg 11 är högt prioriterad eftersom det är av stor vikt att åtgärder för kortare restid, stärkt
tillgänglighet och bättre framkomlighet kommer till stånd, så att den geografiska
tillgängligheten mellan sydöstra och västra Skåne stärks. De åtgärdsförslag som tagits fram
inom flertalet ÅVSer på sträckan behöver genomföras, samtidigt som ytterligare
utredningsbehov finns bland annat väster om Sjöbo tätort.
Det finns även brister på väg 9, 13 och 19 som behöver utredas utifrån tillgänglighets- och
trafiksäkerhetsperspektiven. De regionala vägarna trafikeras av betydande mängder
godstrafik och är viktiga för att säkerställa tillgängligheten till och från Ystad hamn.

För att hela Skåne ska fortsätta utvecklas samtidigt som klimatmål nås, krävs ett förändrat arbetssätt.
SÖSK anser att framtida planering av transportinfrastruktur kräver ett arbetssätt som tydligare utgår
från uppsatta mål. Eftersom planeringshorisonterna är långa finns risk att objekt fortsätter finnas
med i plan, trots att dessa inte längre är prioriterade utifrån nuvarande mål. För att effektivisera
planeringsprocessen framöver krävs en större öppenhet och transparens i Trafikverkets planering.
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Ärendebeskrivning Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne
2022-2033
Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne år 2022-2033 har skickats ut på remiss till bland annat
Skånes kommuner under perioden 23 september 2021 – 9 januari 2022.
Region Skåne har genom direktiv från regeringen fått i uppdrag att upprätta en regional
transportinfrastrukturplan (RTI-plan), där planen avser att prioritera investeringsåtgärder på i
huvudsak det statliga vägnätet i Skåne. I direktivet framkommer att regionen som planupprättare ska
beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att de transportpolitiska målen och
klimatmålen nås. De ska även beskriva vilka effekter olika infrastrukturåtgärder i planen väntas ge på
förutsättningar för bostadsbyggandet.
Parallellt har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att upprätta en nationell plan för främst
investeringar på järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Den nationella planen omfattar även
drift och underhåll samt bärighet och miljöåtgärder på hela vägnätet. Nationell och regional plan
visar den sammanlagda bilden av infrastruktursatsningar i Skåne.
Med anledning av ökade kostnader för infrastrukturinvesteringar i den nuvarande regionala
transportinfrastrukturplanen år 2018-2029 har det inte varit möjligt att genomföra planen i önskad
utbyggnadstakt. Inriktningen i den regionala transportinfrastrukturplanen år 2022-2033 är att
objekten i tidigare plan ska genomföras, det ekonomiska utrymmet för nya investeringar är därför
begränsat. Planen föreslår även en ökning av samfinansiering till järnvägssatsningar i den skånska
infrastrukturen till den nationella planen.
Den regionala cykelvägsplanen som tidigare varit en bilaga till den regionala transportinfrastrukturplanen har integrerats i kommande plan. En ny finansieringsmodell för cykelvägar
föreslås där planen ska finansiera cykelvägar längs statligt vägnät till 100 %.
I direktivet från regeringen fastslås att beloppsgränsen för namngivna investeringar höjs från 25
miljoner till 50 miljoner. Åtgärder under 50 miljoner finansieras från potterna cykelinfrastruktur,
kollektivtrafik och trafiksäkerhet och miljö.
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Sydöstra Skånes kommuners yttrande över förslag till Regional
Transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033
Sydöstra Skånes kommuner, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, lämnar här ett gemensamt
yttrande över Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.

Sydöstra Skåne - en viktig del av Skåne, Sverige och Europa
Sydöstra Skåne har cirka 85 000 invånare och ett stort antal besökare varje år. I sydöstra Skåne ligger
Ystad som är utpekad som regional kärna och de större kommunhuvudorterna Simrishamn, Sjöbo
och Tomelilla. Den omgivande landsbygden med aktivt lantbruk, bridrar stort till Skånes och Sveriges
ekonomi och tillväxt. Besöksnäringen har stor betydelse för hela sydöstra Skåne och möjligheten att
utveckla besöksnäringen är av nationellt intresse. Kopplingen till Polen, Tyskland och Bornholm via
Ystads hamn, är av stor betydelse för hela Sveriges import och export.
En väsentlig förutsättning för att sydöstra Skåne ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till Skånes
och Sveriges utveckling, är att det finns god tillgång till infrastruktur som stärker kopplingarna till
befolkningscentra, regionala kärnor och omgivande landsbygd. Både godstrafik och personresor
måste beaktas. För att kunna bo, arbeta och besöka sydöstra Skåne krävs satsningar på cykelvägar,
kollektivtrafik, järnvägar, vägar samtidigt som klimat- och miljömål beaktas. Kommunerna kan inte
själva stärka och profilera sig utifrån dessa frågor utan behöver känna samsyn och förtroende i
Region Skånes vilja att investera i och utveckla hela Skåne.

Förutsättningar
Det öppna Skåne 2030
Arbetet med Regionplan för Skåne 2022-2040 och hur Regionplanen förhåller sig till den regionala
transportinfrastrukturplanen omnämns inledningsvis, men genomsyrar inte resterande delar av RTIplanen. SÖSK önskar ett förtydligande kring hur de båda styrdokumenten samspelar i de visionära
strategiska infrastrukturfrågorna.

Framtidens utmaningar
Utsläpp av växthusgaser och transportsektorns klimatpåverkan
I Det öppna Skåne nämns kort att Skåne ska vara en förebild i klimatarbetet, där åtagandena enligt
Parisavtalet är en drivkraft. Sydöstra Skånes kommuner föreslår att RTI-planen baseras på en
koldioxidbudget för Skåne så att infrastrukturplaneringen följer vetenskapligt satta utsläppsmål.
SÖSK saknar resonemang kring fenomenet inducerad trafik, det vill säga hur ökad vägkapacitet
skapar ny trafik. Detta är sedan länge känt och erkänt av internationell forskning.
I avsnittet om färdmedelsfördelningen och antalet resor i Skåne behöver dessa sättas i relation till de
utsläppsminskningar som klimatforskningen påvisar krävs för att uppnå Parisavtalet. Det behövs
också ett utvecklat resonemang kring hur färdmedelsfördelningen förhåller sig till utmaningarna för
Skånes energiförsörjning.
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Sydöstra Skånes kommuner saknar beskrivning av utmaningen hur infrastrukturen påverkas av höjda
havsnivåer och erosion. Även om det är den nationella planen som hanterar
klimatanpassningsåtgärder, behöver RTI-planen lyfta utmaningen genom att peka ut vilken
infrastruktur som är eller kommer bli utsatt i Skåne.
Kollektivtrafiken efter pandemin
Kollektivtrafikens återhämtning efter pandemin beskrivs i RTI-planen som en av Skånes framtida
utmaningar. Att tillgodose de skånska landsbygdsmiljöernas behov av en kapacitetsstark
kollektivtrafik som samtidigt är samhällsekonomiskt effektiv, är en utmaning som behöver beaktas i
planeringen av framtidens kollektivtrafik.
Sydöstra Skånes kommuner ser en risk att Skånetrafiken endast kommer utgå från ett ökat resande
för att säkerställa sina intäkter vid återställandet av kollektivtrafikutbudet till hur det var före
pandemin, vilket då troligen gynnar västra Skåne och de större städerna. En viktig förutsättning för
att landsbygden ska kunna utvecklas hållbart genom ett ökat kollektivtrafikresande, är att det finns
en god turtäthet där det är möjligt för invånarna att arbetspendla, utföra ärenden och transportera
sig mellan fritidsaktiviteter dagtid och kvällstid. Kollektivtrafiken är viktig för att stärka näringslivet.
SÖSK strävar efter att besöksnäringen inte enbart ska vara beroende av bilen som fordon för att
vistas och besöka våra omgivningar. Utan en god turtäthet i kollektivtrafiksystemet kommer inte
landsbygden ha samma förutsättningar att öka resandet som i de större städerna. Det är
oacceptabelt att kollektivtrafiken i sydöstra Skåne återigen ska behöva stå tillbaka för att gynna
utvecklingen i de större städerna.
Socioekonomisk boendesegregation och transportfattigdom
I RTI-planen konstateras att tillgängligheten i Skåne skiljer sig mycket åt och att människors frihet och
möjlighet till studier, arbete och fritid avgörs av hur och var man bor. SÖSK anser att det är viktigt att
arbeta med hur tillgängligheten och mångfalden av transportmöjligheter kan öka för alla Skånes
invånare. SÖSK instämmer med Region Skånes resonemang att oavsett var man bor, ska man inte
behöva vara låst till ett enda trafikslag. Sydöstra Skåne och landsbygden ska inte enbart hanteras
som ett attraktivt besöksmål för turister och en rekreationsmiljö för storstadsbor.
Trafiksäkerhet och trygghet
I avsnittet konstateras att ett stort antal vägar i Skåne har försetts med mitträcke under 2000-talet.
Detta är ett viktigt arbete som måste fortsätta för att kunna uppfylla nollvisionen. I sydöstra Skåne
har hastigheterna under senare år sänkts på flera vägar som är klassade som funktionellt prioriterat
vägnät för personresor, godstransporter och kollektivtrafik. Dessa stråk är viktiga för att
sammanbinda regionala kärnor med sitt omland och trafikeras i flera fall av SkåneExpresser.
Sänkningarna har i de flesta fall gjorts på grund av avsaknaden av just mitträcke. SÖSK anser att
Trafikverket måste arbeta med alternativa åtgärder till sänkt hastighet, till exempel mitträcke,
eftersom sänkt hastighet påverkar den geografiska tillgängligheten negativt.

Satsningar
För sydöstra Skånes kommuner finns det två stråk som är av stor betydelse för kopplingar till den
starka arbetsmarknadsregionen i västra Skåne samt till Greater Copenhagen och norra Europa.
Satsningar behöver prioriteras i dessa stråk för att främja flerkärnighet och knyta samman Skåne:
5
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•
•

Simrishamn-Tomelilla-Ystad-Malmö
Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-Lund/Malmö

Nedan kommenteras de objekt som finns med i remissversionen till RTI-planen. SÖSK ser behov av
ytterligare satsningar och dessa kommenteras längre ner i yttrandet under avsnittet Brister.

Namngivna vägobjekt
I RTI-planen finns tre namngivna objekt inom sydöstra Skåne:
•
•
•

Väg 11 Sjöbo (Anklam) - Tomelilla
Väg 13 förbi Assmåsa (Sjöbo)
Väg 1022 Hammar – Skillinge, gång- och cykelväg

Det framgår av RTI-planen att den budgetram som regeringen angett i direktivet inte täcker behovet
av ny infrastruktur i Skåne. Ett skäl till detta är att kostnaderna för namngivna objekt i planen har
ökat markant, konsekvensen innebär att det inte finns utrymme för nya namngivna vägobjekt. SÖSK
ser allvarligt på de kostnadsökningar som skett historiskt och vill se kraftfulla förslag från Trafikverket
på hur kostnadsökningar kan undvikas i framtiden. Trafikverket behöver kontinuerligt redovisa för
Skånes kommuner hur deras arbete kring detta fortskrider då det ytterst är invånarna i Skånes
kommuner som drabbas.
Väg 11 Sjöbo (Anklam) - Tomelilla
Väg 11 är ett viktigt stråk för hela sydöstra Skåne och utgör en strategiskt viktig sträcka, för
arbetspendling samt fritids- och serviceresor. Den har en mycket viktig roll i att binda samman
Skånes östra och västra delar. Väg 11 har även en funktion som förbindelselänk för långväga
resenärer från Europa och Sverige med turiständamål på Österlen.
I RTI-planen har 260 miljoner kronor avsatts för ombyggnationen under perioden 2024-2027.
Arbetet med vägplan pågår och målet är att påbörja byggnationen under år 2024. Åtgärderna som
avses är breddning och mötesseparering, samt att sträckan förses med cykelväg och faunapassager.
SÖSK anser att det är positivt att objektet finns med i planen och understryker vikten av att tidplanen
hålls.
Väg 13 förbi Assmåsa (Sjöbo)
Eftersom byggnation pågår kommenteras inte detta vägobjekt. Däremot ser SÖSK fortsatt behov av
förbättrad infrastruktur på väg 13, vilket kommenteras vidare under kapitlet Brister.
Väg 1022 Hammar – Skillinge, gång- och cykelväg
Kompletteras efter att Ystads kommun fattat beslut.
Simrishamns och Ystads kommuner är positiva till en utbyggnad av cykelvägen mellan Skillinge –
Hammar. Det finns idag ett stort behov av en trafiksäker cykelförbindelse mellan Simrishamn och
Ystad kommuner.
Simrishamns kommun godkänner inte tilläggsavtalet där den ökade kostnaden för projektet regleras.
Kommunen har tidigare framfört till Trafikverket och Region Skåne att ett kostnadstak för projektet
måste framgå, vilket Trafikverket inte tagit hänsyn till i avtalet. Formuleringarna i det befintliga
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tilläggsavtalet avseende §8 och §4 innebär en för stor osäkerhet för kommunen. Simrishamns
kommun välkomnar en fortsatt dialog med Trafikverket och Region Skåne gällande avtalets
utformning.

Kollektivtrafik
Satsningarna på kollektivtrafik är fördelat på följande:
•
•
•

Statliga vägar
Statlig medfinansiering kommunala vägar
Storstadsavtal Malmö

Statliga vägar
En av de större satsningar som pekas ut i potten för kollektivtrafik är rivning av viadukten i Tomelilla
längs väg 11. Åtgärden innebär en anpassning för SkåneExpressen och en avsiktsförklaring finns
undertecknad mellan Region Skåne, Trafikverket och Tomelilla kommun för genomförande under
planperioden. Att få bort den barriäreffekt som viadukten i dagsläget innebär är viktigt för att stärka
tillgängligheten för samtliga trafikslag på väg 11 och för att skapa en mer sammanhängande
bebyggelsestruktur i Tomelilla.
Under satsningar för kollektivtrafik beskrivs att det under planperioden kommer att göras en riktad
satsning på SkåneExpressen. SÖSK anser att det är otydligt vilka av SkåneExpress-linjerna som avses
ingå i den riktade satsningen och vilka typer av satsningar som avses. Det har genom hela projektet
kring SkåneExpresserna varit mycket otydligt i flera frågor avseende ansvar och vad som ska uppnås.
Sydöstra Skånes kommuner vill poängtera vikten av att föra en samlad dialog med samtliga berörda
kommuner i stråken där även Trafikverket involveras.
Inom potten Statliga vägar ska en fortsatt satsning göras på ombyggnad av hållplatser i Skåne.
Förutom tillgänglighetsanpassning som nämns, vill SÖSK också lyfta fram behov av satsningar på
lösningar som underlättar kombinerad mobilitet med t.ex. cykel och kollektivtrafik eller bil och
kollektivtrafik. I sydöstra Skåne finns stor efterfrågan från invånare och besökare att kunna ta med
cykeln på buss eller tåg. Möjligheterna till detta är idag begränsade speciellt under sommarhalvåret
när resandet på kollektivtrafiken ökar och det råder platsbrist. SÖSK vill se förslag på innovativa
lösningar från Region Skåne och Skånetrafiken som underlättar kombinerad mobilitet.
SÖSK vill också lyfta frågan kring ansvars- och kostnadsfördelning för hållplatserna längs statlig väg
och att detta behöver beaktas i potten för Kollektivtrafik. I maj 2020 skickade SÖSK en skrivelse till
Skånetrafiken avseende den ansvars- och kostnadsfördelning som gäller idag för hållplatsutrustning
längs statlig väg. Det finns ett övergripande avtal mellan kommunerna och Skånetrafiken som
upprättades 2011. Avtalet specificerar inte att kommunerna är ansvariga för investeringskostnader
för utrustning på det statliga vägnätet, men det är så det fungerar i praktiken. SÖSK anser inte att det
är rimligt att kommunerna ska bekosta utrustning på statliga vägar och utifrån gällande avtal
ifrågasätter kommunerna om det verkligen ska vara så. Det är inte heller rimligt att kommunerna ska
ansvara för drift och underhåll av viss utrustning på hållplatser längs statliga vägar. Nuvarande
kostnadsfördelning är extra anmärkningsvärd eftersom det är Skånetrafiken som beslutar om
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standardnivå och kommunerna är tvingade att köpa utrustning upphandlade av Skånetrafiken där
den senaste upphandlingen innebar kraftigt höjda priser. SÖSK anser att nya avtal måste tecknas
med Skånes kommuner.

Samfinansiering av nationell plan
För att få en större utväxling av järnvägssatsningar i Skåne har överenskommelser till samfinansiering
med nationell plan upprättats. Åtgärderna innefattar bland annat samfinansiering till dubbelspår på
Ystadbanan, Skurup - Rydsgård. SÖSK önskar ett förtydligande av vilka parter som ingår i
överenskommelserna. Samfinansiering för trimningsåtgärder på järnväg föreslås även för att genom
mindre åtgärder kunna höja kapaciteten och öka pålitligheten i det skånska järnvägssystemet. Här
ingår bland annat plattformsförlängning vid Skurups station, vilket SÖSK anser är positivt för
utvecklingen av Ystad-Österlenbanan.
Ystad-Österlenbanan är viktig för sydöstra Skånes utveckling dels genom att den skapar god
tillgänglighet mellan sydöstra Skåne och Malmö/Lund-regionen och dels genom att den skapar
förutsättningar att utveckla stationsorterna utmed banan. SÖSK är därför positivt inställda till
föreslagen samfinansiering av nationell plan. Tidplanen för åtgärden dubbelspår Skurup - Rydsgård är
planerad till år 2031-2033. SÖSK anser att åtgärden behöver komma till stånd tidigare så att invånare
och besökare i sydöstra Skåne får tillgång till en robust, snabb och tillförlitlig kollektivtrafik som
möjliggör kortare restider och direkttåg Ystad-Malmö.
SÖSK vill poängtera att det även är önskvärt att de åtgärder som föreslås enligt färdigställd ÅVS för
Ystad-Österlenbanan som får en direkt påverkan på robusthet och restid på Österlenbanan inte
prioriteras bort i arbetet. Hela stråket måste utvecklas och genomförandet av åtgärderna i ÅVS:en
behöver intensifieras.

Cykelinfrastruktur
Satsningarna på cykelinfrastruktur är fördelat på följande:
•
•
•
•

Statliga cykelvägar
Standardhöjning statliga cykelvägar
Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar
Statlig medfinansiering till regionalt prioriterade stråk kommunala cykelvägar

SÖSK är positiva till den nya finansieringsmodell som presenteras för kommande planperiod, där RTIplanen finansierar utbyggnad till 100 % av statliga cykelvägarna där avtal inte finns sedan tidigare.
Idag är Trafikverkets planläggningsprocess både mycket tidsödande och kostnadsdrivande vid
cykelvägsutbyggnader. SÖSK anser att det är angeläget att utreda effektivare processer vid planering
och anläggande av nya cykelvägar för att hålla nere kostnaderna och öka utbyggnadstakten i hela
Skåne. Trafikverket och Region Skåne behöver dra lärdom av andra länder som använder sig av
alternativa utformningar som till exempel bygdevägar, anläggande av smalare cykelvägar med
enklare beläggning eller enklare upprustningar längs mer informella stråk som nyttjas av cyklister
redan idag.
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Statliga cykelvägar
I sydöstra Skåne är följande cykelvägsobjekt prioriterade för utbyggnad inom planperioden:
Väg 1029 Sjöbo - Marielundsvägen, Sjöbo kommun (år 2024)
Cykelvägen mellan Sjöbo och Marielundsvägen är utpekad som prioriterat objekt för utbyggnad år
2024 och vägplan för sträckan håller på att arbetas fram. Avtal finns upprättat mellan kommunen och
Trafikverket vilket innebär att kommunen medfinansierar objektet med 50 % av den totala
kostnaden.
Väg 11 Gärsnäs - Ö Tommarp, Simrishamns kommun (år 2027)
Cykelvägen mellan Gärsnäs och Ö Tommarp är utpekad som prioriterat objekt för utbyggnad år 2027.
Inget tidigare avtal finns undertecknat mellan kommunen och Trafikverket vilket innebär att RTIplanen står för 100 % av kostanden. Objektet finns även med i nuvarande cykelvägsplan för Skåne
2018-2029 som ett prioriterat objekt för utbyggnad åren 2021-2023.
Väg 11/9 Östra Tommarp – Simrishamn, Simrishamns kommun (år 2028)
Cykelvägen mellan Ö Tommarp och Simrishamn är utpekat som prioriterat objekt för utbyggnad år
2028. Inget tidigare avtal finns undertecknat mellan kommunen och Trafikverket vilket innebär att
RTI-planen står för 100 % av kostnaden. Objektet finns med i nuvarande cykelvägsplan för Skåne
2018-2029 som ett prioriterat objekt för utbyggnad åren 2024-2026.
Gällande de två cykelobjekten Gärsnäs - Ö Tommarp och Ö Tommarp – Simrishamn kan sydöstra
Skånes kommuner inte acceptera den senarelagda tidplanen och är frågande till vad som föranlett
att tidplanen för cykelvägarna flyttats fram. Det finns idag ingen trafiksäker möjlighet till cykling i
stråket. Cykelvägarna har varit efterlängtade sedan tåget slutade stanna i Ö Tommarp och behovet
av en god tillgänglighet till service i Gärsnäs och Simrishamn blev påtagligt. Utifrån den nyligen
framtagna ÅVS:en för väg 11 Tomelilla – Simrishamn finns inget som hindrar att arbetet med
planeringen av cykelvägarna fortlöper som en separat åtgärd bland de föreslagna åtgärdspaketen.
SÖSK kräver en omprioritering där cykelvägarna på sträckan Gärsnäs- Simrishamn tidigareläggs.
Övriga cykelobjekt som inte finns med i plan
Antalet objekt i planen har minskat på grund av de kraftiga kostnadsökningar som varit de senaste
åren. SÖSK anser att det är otydligt utifrån RTI-planen vad som sker med de cykelobjekt som inte
redovisas i planförslaget men som fanns med som prioriterade objekt i cykelvägsplan för Skåne 20182029. Det är viktigt att objekt som tidigare funnits med i planeringen tydliggörs om kommunerna
fortfarande ser dessa som prioriterade.
För att förbättra tillgängligheten i sydöstra Skåne och för att nå uppsatta miljömål, är det av stor
viktig att utökade satsningar görs på utbyggnad av cykelinfrastruktur. Nedan listas de cykelobjekt
inom sydöstra Skåne som SÖSK anser är av stor regional betydelse då de utgör saknade länkar.
Följande objekt anser SÖSK ska finnas med i RTI-planen för att uppnå god regional tillgänglighet inom
sydöstra Skåne:
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Objekt från gällande cykelvägsplan 2018-2029
Objekt

Kan
samordnas
med annat
objekt

Ilstorp - Sjöbo
Sommarby

Kommentar

Sträckan är inte trafiksäker på grund av höga hastigheter och stora
trafikflöden. Sträckan ingår i en av Region Skånes regionala cykelleder,
Ystad – Sjöbo – Hörby – Båstad. Denna sträcka utgör en saknad länk i den
regionala cykelleden för att tillgodose en säker framkomlighet för
oskyddade trafikanter. Cykelvägen binder även samman Ilstorp och Sövde
till Sjöbo tätort och ger ökad tillgänglighet för boende i området.

(2024-2026)

Blentarp –
Hemmestorp

Sträckan är inte trafiksäker på grund av höga hastigheter och stora
trafikflöden. Sträckan är en saknad länk, framför allt eftersom sträckan
mellan Sövde – Blentarp redan är byggd och att Hemmestorp – Veberöd
håller på att byggas. Länken pekas också ut i Sjöbo kommuns kommande
översiktsplan som en viktig koppling och att åtgärder behöver göras för
att följa planeringsprincipen om att skapa säkra skolvägar.

(2027-2029)

Österlenvägen
Löderup

Cykelvägen skapar en säker förbindelse mellan Löderup och sydkusten.
Cykelvägen är högt prioriterad men Ystad kommun meddelade
Trafikverket i juni 2021 att kommunen inte vill gå vidare med projektet
utifrån nuvarande finansieringsmodell. SÖSK anser att projektet innebär
för höga kostnader och för stora osäkerheter i förhållande till projektets
omfattning. Cykelvägen är beroende av att cykelvägen Hammar-Skillinge
byggs för att den säkra kopplingen ska uppnås.

(2024-2026)

Köpingebro Stora Köpinge

Cykelvägen skapar en förbindelse mellan de mindre byarna Stora Köpinge
och Svenstorp med stationsorten Köpingebro vilket möjliggör goda
kopplingar till kollektivtrafik. Den bristande trafiksäkerheten gör att det
idag finns begränsade möjligheter att cykla, trots det korta avståndet.

(2027-2029)

Nya objekt
Tomelilla –
LunnarpSmedstorp
SmedstorpGärsnäs

Hannas Hammenhög

Ombyggnad av
väg
11 Tomelilla Simrishamn
Ombyggnad av
väg
11 Tomelilla Simrishamn

Tomelilla kommun ser dessa sträckor som högst prioriterade inom
kommunen. En snar utbyggnad är mycket angelägen för att förbättra
trafiksäkerheten och kollektivtrafikens tillgänglighet längs väg 11.
Cykelvägarna är betydelsefulla då flera större verksamheter är
lokaliserade längs väg 11 samtidigt som de också är viktiga för att stärka
förutsättningarna för en hållbar semestertrafik.

Idag saknas trafiksäkra möjligheter för cykling mellan orterna Hannas och
Hammenhög. En cykelväg i detta stråk skulle öka tillgängligheten till skola
och kollektivtrafik. Cykelvägen skulle även kunna användas till rekreation
under högsäsong och på sikt vidareutvecklas till en koppling mot Löderup.
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Vitaby - väg 9
(Vitemölla)

Det saknas trafiksäkra möjligheter för cykling mellan Vitaby och väg 9
(Vitemölla). Cykelvägen skulle öka tillgängligheten till kollektivtrafik för
boende i Vitaby och möjliggöra en koppling till befintlig cykelväg mellan
Ravlunda – Kivik. Detta bidrar till ökad tillgänglighet till service i Kivik, tex
matvarubutik, skola, förskola och arbete.

Standardhöjning statliga cykelvägar
Sydöstra Skånes kommuner ser positivt på att det finns en pott avsatt för standardhöjningar på
statliga cykelvägar. Till exempel anges belysning som en möjlig åtgärd, vilket är efterfrågat på många
sträckor i våra kommuner. Belysning längs cykelvägarna är en viktig faktor för att skapa trygghet och
på så sätt även öka andelen cykelresor. Trafikverket behöver också se över dagens
utformningsstandard vid byggande av nya cykelvägar där belysning oftast inte finns med, vilket
behöver vara ett grundläggande krav.
Gällande potten framgår det ej vilka satsningar som är tänkta och hur prioriteringar ska göras. Det är
viktigt att potten kommer hela Skåne till del och inte endast de cykelvägar i Skåne som har allra flest
cyklister. En dialog behövs med Skånes kommuner kring vilka stråk som är prioriterade.
Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar
Kommunerna kan genom potten statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar söka bidrag upp
till 50 % av den totala kostnaden för en cykelväg längs kommunal infrastruktur. I RTI-planen framgår
att för projekt med större regional nytta kan medfinansieringen uppgå till 75 % av den totala
kostnaden. SÖSK önskar ett förtydligande av vad som vägs in i den regionala nyttan och hur
avvägningen går till.
Statlig medfinansiering till regionalt prioriterade stråk kommunala vägar
Potten statlig medfinansiering till regionalt prioriterade stråk på kommunala vägar ska användas till
satsningar på supercykelvägar och nationella och regionala cykelleder för rekreation och turism.
SÖSK anser att det är bra att denna pott finns, men ser samtidigt att flera kommuner i Skåne inte får
möjlighet att ta del av potten vilket bidrar till en snedfördelning av resurser mellan de kommuner
som har dessa typer av stråk och de som saknar. De regionala cykellederna går genom mindre
kommuner men ofta går lederna på statliga vägar, vilka därmed då inte uppfyller bidragskriterierna.
Det är viktigt att en kontinuerlig uppföljning görs av potten för att se hur fördelningen blir.

Trafiksäkerhet och miljö
Potten Trafiksäkerhet och miljö omfattar medel till statliga vägar samt statligt bidrag till kommunala
vägar. Enligt beskrivningen är de åtgärder som prioriteras inom potten oftast mindre och enklare
åtgärder. Åtgärderna bestäms under planperioden och följer Trafikverkets verksamhetsplanering
som ska ske i dialog med kommunerna.
Barriärer i vardagen
I Region Skånes rapport barriärer i vardagen identifieras över 100 tätorter i Skåne där ett begränsat
urval av statliga vägar studerats i syfte att undersöka vilka av dessa som utgör ett hinder för
tillgängligheten med gång och cykel för att kunna ta sig till större målpunkter. I sydöstra Skåne pekas
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platser ut i rapporten på väg 9 i Simrishamns kommun, väg 11 i Sjöbo och Tomelilla kommuner samt
väg 13 i Sjöbo kommun.
SÖSK är positivt inställda till att studera barriärer i vardagen då det finns behov att stärka
tillgängligheten för gående och cyklister inne i tätorterna. Det är dock anmärkningsvärt att rapporten
inte har kommunicerats till de kommuner som ingår i studien innan RTI-planen remitterades. SÖSK
ställer sig också tveksamma till de avgränsningar och vilka sträckor som valts ut. Det hade varit
betydligt bättre att i dialog med kommunerna enas kring sträckor att utreda. SÖSK ser en risk i att
utredningen spelar alltför stor roll i valet i åtgärder, vilket kan innebära att andra viktiga åtgärder
utesluts. Det är mycket viktigt att kommunerna är delaktiga i det fortsatta arbetet.
ÅVS väg 9 Kabusa – Ystad
För sträckan Kabusa – Ystad togs en ÅVS fram år 2020 med fokus på trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Rekommendationen är att gå vidare med ett flertal åtgärder, men SÖSK ser en risk i att de lösningar
som rekommenderas inte är tillräckliga för att lösa problemen som identifierats. Sommartid är
intresset stort för att besöka sydöstra Skåne och besöksantalet växer för varje år vilket försämrar
tillgängligheten och trafiksäkerheten allt mer. Sydöstra Skånes kommuner anser att de åtgärder som
rekommenderas i ÅVS:en behöver genomföras skyndsamt för att kunna utvärdera om dessa är
tillräckliga eller om fler åtgärder behövs.
ÅVS väg 11 Tomelilla – Simrishamn
För sträckan Tomelilla – Simrishamn färdigställdes en ÅVS under år 2021 med fokus på
framkomlighet och trafiksäkerhet. Rekommendationen är att gå vidare med ett flertal åtgärder som
har delats in i olika åtgärdspaket. Bland de rekommenderade åtgärderna föreslås flera
trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom att skapa säkra passager, minska konflikt- och
korsningspunkter, införa vänstersvängfält och tätortsåtgärder. Sydöstra Skånes kommuner vill
understryka vikten av att föreslagna åtgärder enligt ÅVS:en kommer till stånd snarast, för att det ska
bli mer hållbart att bo, verka och vistas i sydöstra Skåne. SÖSK anser även att det är problematiskt att
de flesta av åtgärderna som föreslås är steg 1 och steg 2 åtgärder eftersom dessa åtgärder saknar
både finansiering och ansvarig part för genomförande.
Övrigt
Det är positivt att RTI-planen lyfter problematiken med att planen inte får finansiera steg 1 och steg 2
åtgärder. SÖSK upplever idag att det finns en risk i att steg 1 och 2 åtgärder faller bort i
genomförandeprocessen eftersom det oftast inte pekas ut någon ansvarig part för åtgärderna.
Åtgärderna i steg 1 och 2 är i regel kostnadseffektiva och syftar till att förändra ett beteende eller
optimera utnyttjande av befintlig infrastruktur. Det finns ett stort behov av att RTI-planen i framtiden
kan finansiera denna typ av åtgärder så att helheten i större projekt och gemensamma uppsatta mål
kan uppnås.

Brister
Kapitlet “Brister” är uppdelat i följande:
•
•

Genomförda åtgärdsvalsstudier
Pågående åtgärdsvalsstudiet
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•

Brister att utreda

Region Skåne skriver att avsnittet prioriterade brister att utreda kommer att uppdateras efter att
samtliga officiella yttranden hanterats. Nedan ges SÖSKs inspel till prioriterade brister att utreda.

Brister att utreda
Väg 11
Väg 11 är ett viktigt regionalt stråk för persontransporter, godstransporter och kollektivtrafik som
binder samman Skånes östra och västra delar. Stråket har ett högt kapacitetsutnyttjande med
försämrad framkomlighet som följd. I stråket trafikerar bland annat SkåneExpresser som är hårt
drabbade av de nuvarande framkomlighetsproblemen. En översyn har gjorts på sträckan vilket
resulterat i flera åtgärdsvalsstudier för delsträckorna Anklam (Sjöbo) - Tomelilla, Tomelilla –
Simrishamn samt för korsningspunkter och cirkulationsplatser i Veberöd. Det finns även en
framtagen åtgärdsvalsstudie för sträckan Lund – Dalby med förslag på åtgärder.
Det är av stor vikt att åtgärder för kortare restid, stärkt tillgänglighet och bättre framkomlighet kan
komma till stånd, så att den geografiska tillgängligheten mellan sydöstra och västra Skåne stärks.
Sydöstra Skånes kommuner ser positivt på det arbete som hittills har gjorts med att utveckla väg 11
och vill understryka att det nu är av högsta prioritet att tidigare framtagna utredningar arbetas in i
Trafikverkets genomförandeprocess och att ekonomiska medel avsätts. För SÖSK är det av största
vikt att Trafikverket och Region Skåne ser till helheten av väg 11 mellan Simrishamn - Lund/Malmö
och dess kapacitet. SÖSK eftersträvar en bättre kontinuitet som är likvärdig för hela stråket för att
kunna öka framkomligheten och kapaciteten. Sträckan Sjöbo - Lund/Malmö utgör även tillsammans
med väg 13 mellan Sjöbo - Ystad en viktig länk mellan den regionala kärnan Ystad och Lund/Malmö.
SÖSK anser att det finns behov av ytterligare åtgärder väster om Sjöbo tätort för att öka
framkomligheten för kollektivtrafiken och för att minska köbildningarna på sträckan. Översyn av
korsningspunkter, säkra passager, en eventuell ny hållplats och ökad framkomlighet för buss måste
utredas vidare i samsyn mellan samtliga aktörer. Det är därför nödvändigt att en åtgärdsvalsstudie
väster om Sjöbo tätort kommer till stånd inom kommande planperiod. Väster om Sjöbo tätort pågår
redan arbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och Sjöbo kommun där möjligheten att utveckla en
kollektivtrafiknod med bland annat pendlarparkeringar för att avlasta Sjöbo busstation undersöks.
Detta arbete måste integreras i en kommande åtgärdsvalsstudie.
Väg 9
Väg 9 som är utpekad i det funktionellt prioriterade vägnätet är en viktig länk för att förbinda Ystad
och Simrishamn med varandra samt med Trelleborg och Kristianstad. SÖSK anser att
åtgärdsvalsstudier med fokus på tillgänglighet och trafiksäkerhet behövs för flera av delsträckorna.
Sträckan mellan Brösarp och Simrishamn går genom flera tätorter vilket bidrar till
osammanhängande trafikflöden och målkonflikter när vägens funktion ska vara snabb och gen
samtidigt som trafiksäkerheten i tätorterna ska värnas. Vägen är kurvig och smal och i vissa partier är
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det dåligt sikt. Stråket saknar mötesseparering och tung trafik blandas med gående och cyklister.
Sommartid ökar trafiken av motorfordon, cyklister och fotgängare.
På sträckan mellan Simrishamn och Ystad finns brister i främst trafiksäkerheten och det finns behov
av att se över korsningspunkter och säkra passager. Stråket saknar mötesseparering och tung trafik
blandas med gående och cyklister. I stråket finns även starkt resandeunderlag för arbets- och
skolpendling både med personbil och kollektivtrafik. En ÅVS har gjorts för delsträckan Kabusa –
Ystad, men utrednings- och åtgärdsbehov kvarstår på resterande sträcka mot Simrishamn.
Väg 13
Väg 13 är en viktig regional väg och utgör en del av en förbindelse från Mellansverige till sydöstra
Skåne. Sträckan Ystad-Sjöbo utgör också, tillsammans med väg 11 mellan Sjöbo och Malmö/Lund, en
viktig länk mellan den regionala kärnan Ystad och Lund/Malmö. Väg 13 är även ett viktigt stråk för
godstransporterna till och från Ystad hamn mot E22 och väg 23. Vägen utgör i vissa tätorter en
barriär med bristande trafiksäkerhet och på delar av sträckan sker många viltolyckor. Sydöstra Skånes
kommuner anser att en åtgärdsvalsstudie behövs för sträckan Ystad - Sjöbo med fokus på
tätortsproblematik kring Hedeskoga och Sövestad samt viltproblematik mellan Sövestad och Sjöbo.
Väg 19
Väg 19 som förbinder Kristianstad och Ystad är utpekad som riksintresse och som funktionellt
prioriterat vägnät. Den utgör en viktig förbindelse mellan nordöstra och sydöstra Skåne och är viktig
för trafik till och från Ystad hamn. Sträckan trafikeras också av SkåneExpressen. Under
sommarmånaderna påverkas stråket av stora turistflöden. En utmaning för stråket som helhet är idag
långa restider med såväl personbil som kollektivtrafik. En annan är trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter både på sträckan och i tätorter längs stråket.
En åtgärdsvalsstudie har genomförts som fokuserar på några korsningspunkter längs väg 19 utifrån
superbussperspektivet samt en annan gällande trafiksäkerheten i höjd med Bondrum. SÖSK ser
behov av en mer omfattande åtgärdsvalsstudie på sträckan Stora Herrestad (norr om Ystad) till
Kristianstad. Åtgärdsvalsstudien behöver inledningsvis övergripande titta på hela stråket för att
därefter fokusera på de sträckor eller punkter som har störst problem.
Tillgänglighet till kollektivtrafik
Sydöstra Skånes kommuner anser att det saknas ett helhetsgrepp när det gäller gång- och
cykelkopplingar till kollektivtrafiken på landsbygden och att detta behöver pekas ut som en specifik
brist. SÖSK är positiva till satsningar som görs för att öka tillgängligheten till, inom och från sydöstra
Skåne. För att tillgängligheten ska öka ytterligare måste satsningar ske på våra starka stråk. Det är
viktigt att Region Skåne och Trafikverket arbetar aktivt med att tillgodose tillgängligheten till
kollektivtrafiknoder genom att utveckla cykelstråk där kommunerna inte har rådighet över frågan.
Pendlarparkeringar och bytesnoder föreslås utformas så att de främjar mikromobilitet genom säker
uppställning och laddmöjligheter för lättare färdmedelstyper som främjar både folkhälsa och miljö.
Identifierade brister för framtida supercykelvägar
Inom sydöstra Skånes kommuner finns framtida supercykelvägar utpekade i Ystads kommun. Det är
positivt att särskilda satsningar ska göras på starkare stråk även i mindre kommuner. I det framtida
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arbetet är det viktigt att åtgärdsförslag anpassas till de lokala förutsättningarna, utan att tappa
supercykelstandarden. Det är också viktigt att kostnadskalkyler är realistiska.
Tillgänglighet till hamnarna
SÖSK anser att det är positivt att Region Skåne lyfter tillgängligheten till Skånes hamnar som en brist.
Det arbete som har bedrivits under senare år, gemensamt av Region Skåne och berörda kommuner,
är ett mycket viktigt arbete som måste fortsätta. Nu finns ett bra kunskapsunderlag och det är dags
att inleda processer som leder till konkreta åtgärder. Satsningar behöver dels göras inom ramen för
den nationella planen på järnväg och väg, men det behövs också satsningar på de regionala vägarna
som trafikeras av betydande mängder godstrafik, exempelvis väg 11, 13 och väg 19.
Hamnverksamheterna är under ständig utveckling både avseende linjer och typer av fartyg som
genererar fler fordon på vägarna.
Även Simrishamns hamn är viktig att beakta i arbetet med att stärka tillgängligheten till Skånes
hamnar. Hamnverksamheten i Simrishamn genererar tunga transporter och tunga transporter med
farligt gods som färdas i stråken för väg 11 och väg 9, trafiksäkerheten och tillgängligheten genom
Simrishamns tätort måste förbättras.

Effekter
Sydöstra Skånes kommuner anser att kapitlet om effekter är alltför övergripande och att det är svårt
att få grepp om de totala effekterna av åtgärderna. Kapitlet bör utvecklas för att spegla vilka för- och
nackdelar RTI-planen medför på Skånes utveckling och hur satsningarna påverkar olika delar av
Skåne. Dessutom anser SÖSK att detta kapitel tydligare behöver visa hur Region Skåne, genom de
föreslagna åtgärderna, uppnår uppsatta färdmedels- och klimatmål.

Regionala och nationella mål
Jämställdhetsperspektivet är viktigt för våra invånare. Sydöstra Skånes kommuner anser dock att
detta måste bli ännu tydligare i planen. De infrastruktursatsningar som presenteras i förslaget för att
förbättra jämställdhetsperspektivet är fortfarande inte tillräckliga då många även fortsättningsvis
förväntas välja bilen. Ytterligare satsningar på framkomligheten för exempelvis kollektivtrafiken
behövs för att jämställdhet ska nås i den utsträckning som önskas.

Klimatpåverkan
Åtgärderna bedöms sammantaget inte ge en avsevärd riktningsförändring avseende klimatutsläppen.
SÖSK efterlyser ett utvecklat resonemang och fokus på åtgärder som har störst potential till kraftfulla
utsläppsminskningar och ökad folkhälsa. Ett utvecklat resonemang behövs om viktiga faktorer som
har betydelse för de totala utsläppsmängderna och energiförbrukningen för Skånes infrastruktur.
Alla delar av Skåne behöver bidra till att transportsystemets klimatpåverkan minimeras, men SÖSK
anser att det tydligare i planen behöver belysas hur olika delar av Skåne bäst bidrar och vilka
åtgärder som krävs för att kunna göra detta. I effekt-kapitlet görs ofta generella beskrivningar för
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Skåne som helhet, utan att hänsyn tas till de stora skillnaderna som finns i Skåne när det gäller
förutsättningarna för att kunna välja cykel eller kollektivtrafik som färdmedel, istället för bilen.

Hållbar utveckling och bostadsbyggande
SÖSK noterar regionens analys över att de sociala aspekterna av hållbar utveckling inte behandlas i
tillräcklig utsträckning för att kunna synliggöra RTI-planens effekter för Skåne. Planen beskriver att en
större geografisk analys behöver genomföras för att synliggöra vilka delar av Skåne som får en ökad
tillgänglighet samt hur planen bidrar till social hållbarhet och ett ökat bostadsbyggande i Skåne.
Planen hänvisar till att detta arbete kommer att följa planperiodens gång. SÖSK anser att det är en
brist att analysen inte har genomförts. För att kunna motverka transportfattigdom och öka
transporträttvisan i Skåne måste grundläggande förutsättningar och fakta synliggöras.
SÖSK är positiva till att det görs en koppling mellan RTI-planen och bostadsbyggande.
Bebyggelseutveckling i sydöstra Skåne är en möjlighet att stärka underlaget för kollektivtrafik och
hållbara transporter och kan bidra till att hela Skåne kan klara sin bostadsförsörjning och tillväxt.
Sydöstra Skånes kommuner är dock tveksamma till den uppräkning av antal nya bostäder som
regionen redovisar i kollektivtrafikstråk avseende satsningarna i planen. Det finns en risk att
beräkningen snabbt blir inaktuell, planen måste ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv mot
inriktning mot år 2040. Sydöstra Skånes kommuner bistår gärna Region Skåne med en bedömning av
antalet bostäder i stationsnära lägen.

Strategisk miljöbedömning
I bedömningen anges att miljömålet Levande sjöar och vattendrag påverkas neutralt från många
åtgärder. Eftersom vägtrafiken utgör ett av de dominerande landbaserade utsläppen av kväveoxider
som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag, är det troligt att åtgärder som leder till ökad
trafik också riskerar att försämra förutsättningarna för att nå detta miljömål. SÖSK efterlyser en
bedömning huruvida planen förväntas påverka möjligheten att uppfylla EU:s vattendirektiv. Den
strategiska miljöbedömningens slutsatser om att flera av åtgärderna bidrar till ökade utsläpp genom
inducerad trafik samt försvårade förutsättningar för att nå miljömålen behöver få ett större fokus i
själva planen. Miljöbedömningen beskriver också andra viktiga aspekter såsom
energiåtgång/kilometer samt markanvändning/personkilometer som även dessa behöver få ett
större utrymme i själva planen.

Process och genomförande
Kommunerna i sydöstra Skåne efterfrågar en större öppenhet och transparens i Trafikverkets
planering och processer. Kommunerna har idag en begränsad insyn i Trafikverkets åtgärdsplanering
när det kommer till bland annat hur beslut fattas kring vilka åtgärdsvalsstudier som ska prioriteras,
tidplan samt kostnader som rör både större och mindre åtgärder inom den egna kommunen. Bättre
samverkan och insyn i Trafikverkets verksamhet skulle förenkla planeringsprocesser och
budgetarbetet hos kommunerna.
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Under nuvarande planperiod 2018-2029 har flera projekt som kommunerna medfinansierar drabbats
av kraftiga kostnadsökningar. Kostnadsökningarna har bland annat inneburit att genomförandet dröjt
ut på tiden eller inte blivit av alls. Det är orimligt att kommunerna ska bli den part som måste ta
ställning till projektens fortskridande eller inte när kommunerna inte har någon insyn/möjlighet att
påverka trafikverkets kostnadskalkyler eller den ekonomiska utvecklingen i projekteringsskedet.
SÖSK anser att det är av stor vikt att Trafikverket arbetar med att hitta alternativa
planeringsmetoder, speciellt för mindre omfattande åtgärder.
SÖSK ser också ett behov av att framtida planering av transportinfrastruktur kräver ett arbetssätt
som tydligare utgår från uppsatta mål. Eftersom planeringshorisonterna är långa finns risk att objekt
fortsätter finnas med i plan, trots att dessa inte längre är prioriterade utifrån nuvarande mål.

Transportsystemet i Skåne
Sydöstra Skånes kommuner anser att kapitlet Transportsystemet i Skåne behöver utvecklas för att
tydligare ge en korrekt bild av transportsystemets betydelse för hela Skåne och för kopplingar med
omvärlden.
SÖSK efterlyser en tydligare koppling till Regionplanen och dess planering av transportinfrastrukturen
så att planerna stämmer överens. Det behöver till exempel finnas en koppling till
transportinfrastrukturkartan i Regionplanen som visar viktiga kopplingar till och från
befolkningscentra, regionala kärnor, omgivande tätorter och landsbygd.
I avsnittet om Transportsystemet i Skåne behöver viktiga stråk mellan sydöstra och sydvästra Skåne
tydliggöras liksom sydöstra Skånes kopplingar mot Tyskland, Polen och Bornholm. Dessa kopplingar
är av stor betydelse för Skånes och Sveriges utveckling, och behöver hanteras i en regional, nationell
och internationell kontext. Beskrivningen av Ystad- och Österlenbanan behöver också kompletteras
och cykelnätet behöver synliggöras mer.
För kommunerna i sydöstra Skåne – kommunalråd och oppositionsråd från Ystads kommun,
Simrishamns kommun, Tomelilla kommun och Sjöbo kommun

Kristina Bendz
Ystad

Per-Martin Svensson
Tomelilla

Cecilia Magnusson Svärd Sara Anheden
Ystad
Tomelilla

Magnus Weberg
Sjöbo

Jeanette Ovesson
Simrishamn

Cecilia Olsson Carlsson
Sjöbo

Pia Ingvarsson
Simrishamn
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Missiv till remissversion av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional
transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033. Den
preliminära ramen är 5 050 miljoner kronor. Den slutgiltiga ekonomiska ramen fastställs när
regeringen fastställer den nationella planen under sommaren 2022.
Den regionala transportinfrastrukturplanen ska visa Skånes samlade infrastrukturåtgärder under
planperioden 2022–2033 samt hur dessa bidrar till att nå de transportpolitiska målen och
klimatmålen. Framtagande av planen har skett i dialog med samtliga av Skånes kommuner,
Trafikverket och Länsstyrelsen. Planen ska bidra till att möjliggöra infrastruktur till en hållbar
utveckling av transportsystemet.
Remissversionen av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 presenteras
digitalt via följande länk: https://arcg.is/1fvunv
Den regionala transportinfrastrukturplanen läses bäst digitalt. Planen läses bäst på en dator,
surfplatta eller mobil. Önskar man skriva ut planen finns en förenklad PDF-version tillgänglig
som är anpassad för utskrift. Denna finner du i den digitala versionen under fliken Välkommen.
Region Skåne önskar synpunkter särskilt kring följande frågeställningar:

• Hur planen skapar förutsättningar för att bidra till kommunernas och övriga aktörers mål om en
hållbar omställning av transportsystemet?

• Vilka större prioriterade brister det finns att utreda det finns på det regionala vägnätet?
• Vilka förutsättningar planförslaget skapar för bostadsbyggandet i Skåne?
Remissperioden gäller från 2021-09-23 till 2022-01-09.
Det går att lämna synpunkter på planförslaget på två sätt, antingen digitalt eller via brev. Väljer
du att lämna synpunkter digitalt så skicka då e-post till infrastruktur@skane.se Ange
diarienummer 2021-POL000307 samt avsändare i ämnesraden. Väljer du att lämna synpunkter
skriftligen så skickar du brev till Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Ange diarienummer 2021POL000307 som referens.
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Remissinstanser
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Eslövs kommun
Helsingborgs stad
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstads kommun
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Osby kommun
Perstorps kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
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Svalövs kommun
Svedala kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun
Familjen Helsingborg
MalmöLundregionen
Skåne Nordost
Sydöstra Skånes samarbetskommitté
Skånes kommuner (Kommunförbundet)
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Copenhagen Malmö Port
Helsingborgs hamn
Kristianstad Österlen Airport
Landskrona hamn
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Malmö Airport
Trelleborgs hamn
Ystad hamn
Ängelholm Helsingborg Airport
Myndigheter
Arbetsförmedlingen
Boverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Skåne
MSB
Naturvårdsverket
Polismyndigheten region Syd
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
VTI
Högskolan Kristianstad
Lunds universitet
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5 (5)

Malmö universitet
Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp)
Cykelfrämjandet
Gröna bilister
K2
LSU
Naturskyddsföreningen i Skåne
NTF
PRO
Resenärsforum
Svensk cykling
Swedtrain
Synskadades riksförbund
Byggföretagen
EON
Fastighetsägarna syd
Företagarna Region Syd
LRF i Skåne
Svenskt Näringsliv i Skåne
Sveriges åkeriföretag
Sydsvenska Handelskammaren
Sysav
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Regional
transportinfrastrukturplan
Skåne 2022–2033
REMISSVERSION 2021-09-23
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Regional
transportinfrastrukturplan
Skåne 2022–2033
REMISSVERSION 2021-09-23

Välkommen till remissversionen av den regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022–2033.
Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne
2022–2033 pekar ut riktningen och satsningarna som ska
bidra till ett sammanbundet Skåne och skapa
förutsättningar för mobilitet och tillgänglighet i hela
regionen. Denna remissversion av planen har tagits fram
av Region Skåne i nära dialog med Skånes kommuner,
Trafikverket och andra berörda aktörer. Under denna flik
hittar du en kort sammanfattning över planens
intentioner och inriktning, en läsanvisning samt en kort
introduktion till den regionala
transportinfrastrukturplaneringen.

Denna remissversion av den regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne
läses bäst digitalt på denna hemsidan. Alla
beskrivningar, illustrationer och kartor är
tillgängliga här, oavsett om hemsidan har
öppnats på en mobiltelefon, surfplatta eller
dator. Önskar man skriva ut planen finns
en förenklad PDF-version tillgänglig längst
ner på denna sidan som är anpassad för
utskrift.
205

Tyck till om planen
Detta är en remissversion av den regionala
infrastrukturplanen och berörda aktörer kan lämna
synpunkter fram till 2022-01-09. Synpunkterna kommer
arbetas in i planen och redovisas separat i en
remissammanställning. Planen förbereds för antagande av
Regionfullmäktige sommaren 2022.
Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att
skicka e-post till infrastruktur@skane.se, skriv diarienummer
2021-POL000307 samt avsändare i ämnesraden. Du kan också
lämna synpunkter skriftligen till Region Skåne, 291
89 Kristianstad. Ange diarienummer 2021-POL000307 som
referens.

Har du frågor?
Hör av dig till infrastruktur@skane.se om du undrar över
något.

Sammanfattning
1 653 miljoner kronor avsätts för
finansiering av namngivna
regionala vägobjekt. För de
namngivna objekten prioriteras
det regionalt viktiga vägnätet som
stödjer det flerkärniga Skåne.
Under planperioden prioriteras att
färdigställa stråk och

Namngivna regionala vägobjekt

genomförandet av namngivna

objekt i föregående plan 20182029. Genom att objekten har ökat i kostnader med över 500
miljoner blir utrymmet för nya objekt minimerat. Cirka 80 till

206

100 miljoner kronor till cykelåtgärder ingår i åtgärder kopplat
till namngivna objekt. Namngivna objekt är
kostnadsberäknade till över 50 miljoner kronor.
1 128 miljoner kronor avsätts för
finansiering av
kollektivtrafikåtgärder som
fördelas mellan statliga vägar,
statligt bidrag till kommunala
vägar och storstadsavtal Malmö.
Åtgärderna ska bidra till att
Kollektivtrafik

uppfylla målet till ökad andel
resor som görs i Skåne med
kollektivtrafik och främja ett

hållbart transportsystem. Satsningarna sker enbart vägnätet
för bussar – åtgärder på järnväg finansieras inom Nationell
plan och delvis genom samfinansiering i denna plan.
1 041 miljoner kronor är avsatta
för samfinansiering av den
Nationella planen för satsningar
av stor regional betydelse. Genom
samfinansiering av den Nationella
planen ökar möjligheterna för
Trafikverket att prioritera viktiga
satsningar och åtgärder i Skåne,
som annars kanske inte hade

Samfinansiering av nationell plan

kunnat prioriteras. Syftet är att
främja robustheten i Skånes järnvägsnät och öka kapaciteten
för regionala tåg.
Totalt 778 miljoner kronor
avsätts för finansiering av
cykelvägar och uppgradering av
befintlig cykelinfrastruktur.
Satsningen innehåller fyra olika
delar; byggande av nya statliga
cykelvägar, statligt bidrag till
Cykelinfrastruktur

kommunal cykelinfrastruktur,
statligt bidrag till kommunala
supercykelvägar samt

standardhöjningar på befintliga cykelvägar på statligt vägnät .
En utgångspunkt för prioriteringen är Cykelstrategi för Skåne.
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385 miljoner kronor avsätts för
finansiering av åtgärder som
bidrar till ökad trafiksäkerhet
och förbättrad miljö. Medlen
fördelas mellan statliga vägar och
statligt bidrag till kommunala
vägar. Åtgärder som prioriteras
inom potten är oftast mindre och

Trafiksäkerhet och miljö

enklare åtgärder som bidrar till att
öka trafiksäkerheten, minska
barriäreffekter av motorfordonstrafik samt andra
miljöåtgärder för att minska motorfordonstrafikens negativa
miljöpåverkan på människa och natur.

65 miljoner kronor avsätts för
övriga satsningar. Här ingår
satsningar som innehåller
finansieringsmedel till enskilda
vägar, driftbidrag till Skånes
utpekade regionala flygplatser för
persontrafik samt en symbolisk
Övriga satsningar

avsatt pott för så kallade steg 1 &
2-åtgärder.

Fördelning av den den totala ramen för satsningar på regional transportinfrastruktur. Nuvarande plan (2018–
2029) samt förslag till ny plan (2022–2033).
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Läsanvisning

Läsanvisning med indelning i flikar och rubriker.

Förutsättningar
Under Förutsättningar beskrivs utgångspunkterna för arbetet
med framtagandet av planen. Här beskrivs Region Skånes
övergripande mål och visioner under paraplyet "Det Öppna
Skåne 2030", övrigt strategiskt underlag, hur den regionala
transportinfrastrukturplanen styrs, framtidens transporter
samt de övergripande utmaningarna för
transportinfrastrukturens utveckling i Skåne.
Satsningar
Under Satsningar presenteras de åtgärder och insatser som
den regionala transportinfrastrukturplanen pekar ut. Här
beskrivs vad åtgärderna ska omfatta, uppskattade kostnader
och när planeringen och entreprenader ska genomföras.
Brister
Fliken Brister pekar ut de viktigaste bristerna i det skånska
transportinfrastruktursystemet. Här beskrivs hur dessa under
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kommande planperiod bör utredas för att skapa ett fullgott
planeringsunderlag för användning av exempelvis de
utpekade potterna och för framtida regional
transportinfrastrukturplan.
Effekter
Här beskrivs vilka effekter genomförandet av planen
förväntas få utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv samt
utifrån de nationella transportpolitiska målen och Skånes
regionala målsättningar. Under denna flik redovisas också
den strategiska miljöbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivningen.
Process och genomförande
Hur den regionala transportinfrastrukturplanen har arbetats
fram och vad som händer efter att planen har antagits samt
hur Region Skåne, Trafikverket och andra berörda aktörer
arbetar tillsammans med syfte att uppfylla planens
intentioner och de utpekade satsningarna beskrivs här.
Transportsystemet i Skåne
Under denna flik går det att läsa mer om hur Skåne sitter ihop
idag och vilka behov som finns för ett sammanbundet Skåne i
framtiden.

Den regionala transportinfrastrukturen
Sedan år 1997 har Region Skåne det regionala
utvecklingsansvaret för Skåne. Detta innefattar bland annat
ansvar för att ta fram och fastställa en strategi för Skånes
långsiktiga utveckling, men även att upprätta och fastställa
planer för regional transportinfrastruktur. I rollen som
regional kollektivtrafikmyndighet har Region Skåne också
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ansvar för kollektivtrafikens utveckling, bland annat genom
framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för Skåne.
Genom Skånetrafiken erbjuds hållbara resor till alla som bor,
verkar och reser i Skåne.
Den regionala transportinfrastrukturplanen ska visa Skånes
samlade infrastrukturåtgärder under planperioden 2022–2033
samt hur dessa bidrar till att nå de transportpolitiska målen
och klimatmålen. Framtagande av planen har skett i dialog
med Skånes kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen.
Planen ska bidra till att möjliggöra infrastruktur till en hållbar
utveckling av transportsystemet. Satsningar på järnvägsnätet
och på Europavägarna som sker i Skåne beskrivs i den
nationella planen. Den nationella planen finns att hämta på
Trafikverkets hemsida från och med 30 november 2021.
Det är Trafikverket som är mottagare och som innehar
uppdraget att genomföra den regionala
transportinfrastrukturplanen. Trafikverket planerar i samråd
med regionen och kommunerna hur de åtgärder som pekas ut
i planen ska genomföras. Planeringsprocessen för exempelvis
en ny cykelväg eller ett förlängt mötesspår på järnvägen är
lång och kräver att man tar fram en planhandling, en så
kallad vägplan eller en järnvägsplan. Läs mer om processen
från planering till byggande på Trafikverkets hemsida.
Den regionala transportinfrastrukturplanen regleras av
förordning (1997:263) och pekar ut vilka satsningar som ska
göras under en 12-årsperiod för att utveckla regionens
transportinfrastruktur. Planen revideras vart fjärde år.
Förordningen anger vad planen får respektive måste omfatta.
Samtidigt är planen också en handlingsplan med syfte att
uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin och
transportstrategin. Transportinfrastrukturen är hela det
statliga vägnätet förutom europavägarna och järnvägarna.
Förutom utpekade satsningar på det statliga vägnätet har den
regionala transportinfrastrukturplanen möjlighet att genom
avtal samfinansiera övriga infrastruktursatsningar som ingår
i den nationella planen, det vill säga järnvägssatsningar och
utveckling av europavägar. Planen kan samtidigt delge
medfinansiering till kommuner eller andra aktörer för att
utveckla infrastrukturen på till exempel det kommunala
vägnätet. Medel kan också användas som driftsbidrag till
flygplatser i regionen samt underhåll av enskilda vägar.
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Gällande regional transportinfrastrukturplan sträcker sig från
2018 till 2029 och innehåller satsningar på totalt 4 526
miljoner kronor i 2018 års prisnivå.
Mer om hur den regionala transportinfrastrukturplaneringen
går till går att läsa under fliken Process och genomförande.

PDF
En förenklad PDF kommer finnas att ladda ner 23 september
2021. För bättre läsbarhet och möjlighet till interaktiva kartor,
rekommenderas att planen läses digitalt.

PDF
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Förutsättningar

Förutsättningar
Under denna fliken presenteras de allmänna
förutsättningar som ligger till grund för planens
inriktning och utpekade satsningar. Här beskrivs den
regionala utvecklingsstrategin och tillhörande strategier
och handlingsplaner som påverkar utvecklingen av
Skånes transportinfrastruktur. Vidare beskrivs Skånes
relation till omvärlden och de viktigaste samarbetena som
finns inom transportinfrastrukturområdet. Under
Planeringsförutsättningar går det att läsa vilka formella
beslut som står till grund för framtagandet av den
regionala transportinfrastrukturplanen och under
Framtidens utmaningar presenteras de stora
förändringar som transportinfrastrukturens utveckling
står inför.

Det öppna Skåne 2030
Skånes regionala
utvecklingsstrategi heter Det
öppna Skåne 2030 och är regionens
mål- och visionsdokument som
beskriver hur Skåne ska utvecklas.
Region Skåne samordnar de
regionala utvecklingsfrågorna i
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Det öppna Skåne 2030 med
tillhörande områdesstrategier,
handlingsplaner och program.

Skåne och leder dessutom arbetet
med att ta fram och utveckla den
regionala utvecklingsstrategin. Allt
arbete med regional utveckling
ska utgå från dessa visionsmål och
ska bidra till att uppfylla dessa.

Utvecklingsstrategin pekar ut sex visionsmål för Skånes
utveckling:
•

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

•

Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor

•

Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer

•

Skåne ska ha en god miljö och en hållbar
resursanvändning

•

Skåne ska utveckla framtidens välfärd

•

Skåne vara globalt attraktivt

Den regionala utvecklingsstrategin är central i regionens
arbete med att förbättra förutsättningarna för människor att
bo och verka i Skåne. Utvecklingsstrategin är också en
precisering av de nationella och internationella målsättningar
som vi behöver arbeta med för att nå. Bland annat har Agenda
2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling beaktats i
arbetet med framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin.
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Det öppna Skåne 2030
"Skåne är hållbart, vilket innebär att både människan och
platsen mår bra. Skåne är en förebild i klimatarbetet och en
motor för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt
Parisavtalet är en drivkraft.
Här har alla människor likvärdiga möjligheter att förverkliga
sina mål i livet. Att vara delaktig i samhället och engagera sig i
den gemensamma framtiden är en självklarhet. Demokratin
fungerar genom att ett brett spektrum av uppfattningar
välkomnas.
Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro. Mångfalden är
ett starkt signum, vilket innebär respekt för allas livsval och
åsikter. I Det öppna Skåne rör sig människor fritt över
gränserna mellan regioner och länder. Integrationen tillvaratar
nya kompetenser för Skånes utveckling. Här finns något för
alla: människor, upplevelser, arbete, kultur, rekreation, idrott,
kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, god miljö,
natur, dofter och smaker. Allt byggt på en grund av
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, de tre
hållbarhetsdimensionerna i FN:s Agenda 2030 som utgör
grunden för hållbar utveckling."

Mer om Det öppna Skåne 2030
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Regionplan för Skåne 2022–2040
Regionplanen är en strategisk plan
som omfattar hela Skåne. Den ska
visa Skånes samlade vilja och ge
förutsättningar för utvecklingen
av de fysiska strukturerna.
Tillsammans med de kommunala
översiktsplanerna utgör
regionplanen en samlad bild över
hur Skåne ska växa och utvecklas
genom fysisk planering.
Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och kopplar
samman det regionala utvecklingsarbetet med den
kommunala översiktsplaneringen.
Målbilden för regionplanen är att agera som ett verktyg i
arbetet med att utveckla Skåne som en flerkärnig
arbetsmarknads- och bostadsregion för minskad
klimatpåverkan och anpassning i ett förändrat klimat.
Regionplanen ska bidra till att uppnå ett långsiktigt hållbart
samhälle där biologisk mångfald och ekosystemtjänster är
förutsättningar för den goda livsmiljön. Regionplan för Skåne
är en gemensam grund som underlättar samordning av
fysiska strukturer över kommungränserna och bidrar till att
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Det är ett arbete där
Region Skåne och de skånska kommunerna tillsammans
planerar det framtida Skåne i mellankommunala och
regionala frågor.
Under 2021 är Regionplan för Skåne under framtagande och
går ut på granskning under hösten 2021. Mer information
finns tillgänglig här.

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 är den
övergripande strategin som beskriver hur transportsystemet i
Skåne ska utvecklas för att främja ett hållbart
transportsystem. Strategin är vägledande för prioritering av
satsningar baserade på den uppsatta färdmedelsfördelningen.
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Strategin anger också en tydlig riktning för utvecklingen mot
en hållbar omställning av transportsystemet.
Strategin för ett hållbart transportsystem pekar ut
inriktningen för hur färdmedelsfördelningen i regionen ska se
ut år 2030 respektive år 2050. Totalt ska andelen resor som
sker med bil minska, samtidigt som andelen resor som sker
antingen med kollektivtrafik, cykel eller till fots öka. Samtidigt
kommer Skånes befolkning öka, vilket innebär att det kommer
göras fler resor totalt sett. Antalet bilresor kommer därför i
framtiden vara konstant, även om andelen minskar. För den
regionala transportinfrastrukturplanen innebär detta att
åtgärder som främjar resor med kollektivtrafik och med cykel
samt åtgärder som bidrar till att öka valmöjligheterna till
hållbara trafikslag ska prioriteras.

Andel resor med bil, kollektivtrafik samt cykel/till fots i Skåne 2007–2018 samt mål för
färdmedelsfördelning år 2030 och 2050.

Där det i framtiden uppstår kapacitetsbrist i
transportinfrastrukturen, ska kapacitetsökning ske
huvudsakligen genom omprioritering som främjar yteffektiva
färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Det innebär att
dagens infrastruktur behöver användas på ett bättre sätt för
att hantera framtidens behov av transporter och resor. Att
bygga nya vägar eller att bredda befintliga vägar ska enbart
ske för att öka kapaciteten eller skapa nya förutsättningar för
kollektiv- och cykeltrafiken.
För att precisera inriktningen och de strategiska vägvalen för
bland annat kollektivtrafiken, godstrafiken och cyklingen i
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Skåne finns ett antal fördjupade strategier. Dessa strategier är
framtagna i dialog och samverkan med regionens berörda
aktörer inom området och syftar till att peka ut de områden
som Skånes utvecklingsaktörer skall verka inom för att uppnå
målen för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

Fördjupade strategier för utveckling av transportsystemet i Skåne.

Läs Cykelstrategin

Läs Persontågsstrategin

Läs Godsstrategin

Läs Mobilitetsplanen
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Klimat- och energistrategi för Skåne
Klimat- och energistrategi för Skåne ska ge vägledning för
regionens klimat- och energiarbete. Strategin slår fast att
Skåne ska vara ledande i omställningen till ett samhälle med
hög livskvalitet och minimal klimatpåverkan samt att Skåne
ska verka för att regionen i framtiden är en fossilbränslefri
och klimatneutral region. Transportsektorn i Skåne står för
cirka en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser.
Strategin fastslår att de totala utsläppen av växthusgaser ska
vara minst 80 procent lägre år 2030 jämfört med år 1990 och
transportsektorns utsläpp ska vara 70 procent lägre år 2030
jämfört med år 2010. År 2030 ska också minst 30 procent av
alla resor göras med cykel eller till fots samt andelen resor
med kollektivtrafik vara minst 28 procent.

Läs Klimat- och energistrategin

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
Region Skåne upprättar tillsammans med Skånes kommuner
och Trafikverket och övriga aktörer ett
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens utveckling.
Programmets förutsättningar regleras i Kollektivtrafiklagen
(2010:1065). Nuvarande program gäller för åren 2020–2030.
Trafikförsörjningsprogrammets inriktning är ett viktigt
underlag i åtgärdsplaneringen för att kunna genomföra rätt
insatser som främjar kollektivtrafikens utveckling i regionen
och uppfylla målet om en ökad andel resor med kollektivtrafik
i framtiden.

Läs Trafikförsörjningsprogrammet
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Skåne i omvärlden
Skåne är Sveriges tredje största
region med nästan 1,4 miljoner
invånare. Regionen gränsar till
Halland, Kronoberg och Blekinge i
norr samt till Danmark och
Själland i väster. Skåne är kopplat
till kontinenten med
färjeförbindelser till Tyskland,
Polen och Litauen samt till
Bornholm. Skånes unika förbindelser med omvärlden skapar
förutsättningar regionens transportinfrastruktur.
Skåne genomkorsas av Sveriges mest trafikerade järnväg,
Södra stambanan, som förbinder norra Sverige med Skåne
och norra Europa. Europavägarna E4, E6, E20, E22 och E65
passerar alla genom Skåne och utgör i Skåne noder för såväl
lokal som nationell och internationell trafik. I Skåne ligger
flera av Sveriges största hamnar, för såväl gods- som
passagerartrafik. Skåne förbinds också med grannregionerna
genom nationella turistcykelleder. I Skåne ligger Sveriges
fjärde största flygplats och gränsar till Copenhagen Airport
som är Europas trettonde största flygplats, sett till antalet
resenärer år 2019.
Skåne är också en gränsregion och regionen samarbetar inom
flera olika nätverk och internationella samarbeten för att
främja utbyten, handel och skapa förutsättningar för
transporter och resor. Detta innebär att det varje dag passerar
en mångfald av människor och godstransporter genom Skåne
med målpunkter såväl i Europa som resterande delar av
Sverige och Norden. För att möjliggöra dessa transporter, och
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samtidigt skapa ett motståndskraftigt system som fungerar
även när delar av systemet är ur funktion, ställs stora krav på
kapacitet och tillgänglighet i Skånes transportsystem.
Öppnandet av Fehmarn Bältförbindelsen, en ny väg- och
järnvägstunnel mellan Danmark och Tyskland, kommer att
innebära en ökad tillgänglighet till norra Tyskland vilket i sin
tur kommer öka trycket på Skånes transportinfrastruktur.
Mer om hur Skåne sitter ihop idag går att läsa under fliken
Transportsystemet i Skåne.
Region Skåne ingår i flera tvärregionala och internationella
nätverk och samarbeten som syftar till arbeta för en
välfungerande och integrerad region.
Regionsamverkan Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region
Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar län, Kronoberg och
Skåne kring bland annat arbetsmarknad och
kompetensförsörjning, bredband och digitalisering,
infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. Samarbete sker
på politisk nivå och tjänstemannanivå, där både styrande och
oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en
grund för ökad tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och
Sverige. Regionsamverkan Sydsverige samverkar med staten,
kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att på bästa
sätt ge förutsättningar för Sydsveriges och därmed för hela
Sveriges utveckling. Infrastruktur, kollektivtrafik,
bebyggelseplanering, näringslivsutveckling, forskning och
innovationer hänger nära samman och samspelar för att
gemensamma mål ska kunna nås och resurserna användas
effektivt.

Mer om Regionsamverkan Sydsverige

Greater Copenhagen
Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt
och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4
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miljoner invånare i Sydsverige och Östra Danmark.
Geografiskt består regionen av Halland och Skåne i Sverige
samt Själland med öar i Danmark, sammanlagt fyra regioner
och 85 kommuner. Visionen är att Greater Copenhagen ska bli
ett centrum för hållbar tillväxt och livskvalitet genom att
erbjuda en rörlig, samarbetsinriktad och tillgänglig miljö. I
Greater Copenhagens trafikcharter beskrivs vår gemensamma
vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar
infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten, skapa
hållbar ekonomisk tillväxt och bidra till grön omställning.

Mer om Greater Copenhagen

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige samt Trafikcharter Greater Copenhagen.

Planuppdraget
Den regionala transportinfrastrukturplanen styrs av en rad
olika beslut från nationell nivå. Det är regeringen som fattar
beslut om att ta fram ett inriktningsunderlag för
infrastrukturplaneringen, lägger fram förslag till proposition
för ekonomisk ram till infrastruktur samt beslutar om
direktivet som regionerna ska förhålla sig till i framtagandet
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av de så kallade länsplanerna (i Skåne kallad regional
transportinfrastrukturplan).

Inriktningsunderlag
Trafikverket presenterade i november 2020
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen
för perioden 2022–2033 och 2022–2037. I
inriktningsunderlaget beskrivs myndighetens förslag för den
långsiktiga inriktningen för utvecklingen av
infrastrukturplaneringen. Trafikverket understryker vikten av
att vårda den befintliga infrastrukturen genom ökade anslag
för drift och underhållsmedel för såväl den statliga
väginfrastrukturen som för järnvägarna. Trots ökade ramar
bedömer Trafikverket att det finns marginellt utrymme för att
peka ut nya satsningar och stora investeringar inom den
befintliga planen.
Trafikverket har i inriktningsunderlaget i uppdrag att utreda
hur transportsektorns klimatmål kan nås genom den
strategiska transportinfrastrukturplaneringen. Det är
Trafikverkets bedömning att målen kan nås på ett
kostnadseffektivt sätt genom omfattande elektrifiering,
biodrivmedelsanvändning, en dämpning av den ökade
vägtrafiken samt högre bränslepriser.
Inriktningsunderlaget gick ut på remiss och en rad aktörer,
inklusive Region Skåne, fick möjlighet att svara på underlaget.
Tillsammans med dessa svar utgör inriktningsunderlaget det
formella beslutsunderlaget till regeringens
infrastrukturproposition.

Infrastrukturproposition
I april 2021 presenterade regeringen proposition Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
(2020/21:151). Propositionen föreslog inriktning samt ramarna
för den kommande nationella transportinfrastrukturplanen
2022–2033. Av propositionen framgår den preliminära
ekonomiska ramen och inriktningen på satsningar i
transportinfrastrukturen för planperioden år 2022–2033.
Planeringsramen för planperioden är 799 miljarder kronor,
vilket är en ökning med 176,5 miljarder kronor jämfört med
223

planeringsperioden år 2018–2029. Medlen skall enligt
propositionen fördelas enligt nedan:
•

Utveckling av transportsystemet: 437 miljarder kronor

•

Vidmakthålla inkl. reinvesteringar av statliga järnvägar:
165 miljarder kronor

•

Vidmakthålla inkl. reinvesteringar av statliga vägar samt
statligt medfinansiering till enskilda vägar: 197 miljarder
kronor

Efter riksdagens beslut om propositionen fortsätter arbetet
med åtgärdsplanering, där de aviserade anslagen ska forma
en nationell plan.

Direktiv till åtgärdsplanering
Regeringen uppdrog i juni 2021 Trafikverket och
länsplaneupprättarna att initiera åtgärdsplaneringen och ta
fram nationell plan och regionala planer för utveckling av
transportsystemet. Direktivet fastslår de preliminära ramarna
för de regionala transportinfrastrukturen och övriga krav som
åtgärdsplaneringen ska eller bör uppfylla.
Direktivet fastslår att den av regionen upprättade regionala
transportinfrastrukturplanen ska beskriva vilka åtgärder som
bör prioriteras för att bidra till uppfyllanden av de
transportpolitiska målsättningarna samt klimatmålen.
Prioriteringarna bör även göras utifrån att kunna möta
betydande industriinvesteringars behov samt behovet av ökat
bostadsbyggande. Åtgärder som kan påverka efterfrågan på
transporter samt val av transportsätt samt åtgärder som ger
en effektivare användning av befintlig infrastruktur kan
övervägas. Föreslagna åtgärder knutna till persontransporter
bör bidra till att främja andelen resor som sker med
kollektivtrafik ökar.
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Framtidens utmaningar
Transportinfrastrukturen skapar förutsättningar för hur
människor och gods kan förflytta sig i samhället. Idag står
transportsektorn inför en rad stora utmaningar som behöver
överbryggas för att skapa ett hållbart transportsystem för
framtidens generationer. Utsläppen från transporterna utgör
en stor del av Skånes totala utsläpp av växthusgaser. Dessa
måste minska. Risken för framtida extrema väderhändelser
som negativt påverkar infrastrukturen ökar för varje år.
Samtidigt är transportsystemet ojämlikt uppbyggt och
infrastrukturen skapar stora barriärer som i vissa delar av
Skåne leder till bostadssegregation. Såväl dödsolyckorna som
allvarliga olyckor på våra vägar minskar i stadig takt, ändå
avled totalt 39 personer i Skåne år 2020 till följd av olyckor på
vägar. Hur planerare och politiker idag väljer att adressera
dessa utmaningar kommer påverka förutsättningarna för ett
hållbart transportsystem imorgon.

Utsläpp av växthusgaser och transportsektorns
klimatpåverkan
År 2020 minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige, både
inom transportsektorn och totalt sett. De minskade utsläppen
berodde till största delen på minskad ekonomisk aktivitet. I
Sverige minskade utsläppen från transportsektorn med 5,3
procent.
Sedan 2010 har utsläppen av
växthusgaser från
transportsektorn i Skåne minskat
stadigt, med i genomsnitt 2,9
procent varje år. För att nå målen
om transportsektorns minskade

Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e /
år) från transportsektorn i Skåne
2010–2019 samt mål 2030.
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utsläpp av växthusgaser till år
2030 behöver dock utsläppen
minska med minst 8 procent per
år och totalt över 60 procent jämfört med år 2019.
I Skåne, likt övriga Sverige, står personbilar för majoriteten av
utsläppen av växthusgaser och antalet personbilar i trafik
ökar konstant. I slutet av år 2020 fanns det i Skåne cirka 661
000 registrerade personbilar, varav 90 procent var bensineller dieseldrivna. Enbart cirka 1 procent av fordonsflottan i
Skåne utgjordes av renodlade elbilar utan förbränningsmotor.
Under 2021 har antalet nyregistrerade elbilar ökat något, men
det är fortfarande bensinbilar som står för majoriteten av de
nyregistrerade fordonen i Skåne.
De minskade utsläppen från transportsektorn år 2020 kan
vara början på en positiv trend. Men för att accelerera
utsläppsminskningen krävs omfattande åtgärder, särskilt för
att minska biltrafikens utsläpp. Elektrifiering av
fordonsflottan och skapandet av tillgänglig
laddningsinfrastruktur är ett viktigt steg. Samtidigt krävs
också att resor flyttas över till mer energieffektiva och
resurssnåla transportslag som kollektivtrafik och cykel. I
Skåne har andelen resor med kollektivtrafik och cykel ökat
sedan 2007, men fler resor behöver flyttas över för att minska
transportsektorns energiintensitet.
Den regionala transportinfrastrukturplanen är ett av flera
tillgängliga verktyg för att bidra till minskade utsläpp av
växthusgaser i transportsektorn. Satsningarna i planen är
dock begränsade till enbart infrastruktur. För att nå målen
med att minska utsläppen till 2030 krävs, utöver en
omställning av infrastrukturens förutsättningar, en bred
samordning av samhällsomdanande förändringar.

Stillasittande och minskad aktivitet
Vår moderna vardag innebär att majoriteten av alla
människor i samhället spenderar största delen av sin vakna
tid stillasittande. Bristen på aktivitet och ökat stillasittande
kan i det långa loppet leda till ökad risk för allvarliga
sjukdomar och i vissa fall sjukdomar med dödligt utfall.
Vardagsmotion och aktivitet påverkar också vår kognitiva
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förmåga och de allra flesta människor både mår och presterar
bättre bara efter 15-20 minuters aktivitet och rörelse.
Hur transportsystemet utformas påverkar i allra högsta grad
människors möjlighet till en mer rörelse och aktivitet i
vardagen. Resor till fots eller med cykel ses som viktiga delar i
människors vardagsmotion och bara att välja cykeln till
arbetet några dagar i veckan kan för flertalet vara
grundstenen för en bättre hälsa. Även kollektivtrafikresor ses
som aktiva resor, då i princip varje resa med buss eller tåg
börjar och slutar med en promenad eller cykeltur.
För att skapa en attraktiv trafikmiljö i Skånes städer är cykeln
en nyckelkomponent. I Skåne finns, med svenska mått mätt,
en stor potential för ökad cykling tack vare korta avstånd och
många tätbefolkade områden. Skåne har här en speciell
möjlighet att utnyttja. Cykeln som transportmedel har en stor
potential i omställningen till ett hållbart transportsystem.
Hälften av alla resor som görs med bil i Skåne är kortare än 10
km. Många av dessa resor skulle kunna göras med cykel. I
många fall är dock cykelinfrastrukturen bristfällig och
begränsad och även om viljan att cykla finns, saknas ibland
förutsättningarna rent fysiskt. För varje bilresa som ersätts av
en cykelresa eller en resa till fots skapas därför också en
samhällsekonomisk vinst genom minskad sjukfrånvaro och på
sikt även minskad belastning i sjukvården.
Cykelvägar längs med statligt vägnät prioriteras i den
regionala transportinfrastrukturplanen. Även
medfinansiering till utbyggnad och upprustning av den
kommunala cykelinfrastrukturen sker inom ramen för den
regionala planeringen och därför finns det stora möjligheter
att utveckla Skånes cykelvägnät genom satsningar i den
regionala transportinfrastrukturplanen.

Transporternas negativa miljöpåverkan
Förutom utsläpp av växthusgaser, producerar
transportsektorn en rad negativa miljökonsekvenser som
påverkar förutsättningarna för människor och natur. Utsläpp
av kväve- och svaveloxider, marknära ozon samt partiklar
leder, särskilt i våra städer, till höga koncentrationer i
luftmiljön. Bara bilar och lastbilars utsläpp av partiklar i
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städer bidrar bedöms leda till att cirka 7 600 personer i förtid
avlider i Sverige varje år och samhällsekonomiska kostnader
motsvarande 56 miljarder kronor årligen. Då Skånes
befolkning motsvarar cirka 13 procent av den svenska
befolkningen skulle detta innebära cirka 1 000 förtida dödsfall
i Skåne årligen samt cirka 7 miljarder kronor i
samhällsekonomiska kostnader.
Våra stora vägar utgör också barriärer för fauna och
utmaningar för biologisk mångfald. Saknas det möjligheter för
småvilt och djur att passera en väg, minskar djurartens
naturliga habitat och på sikt kan detta leda till försämrade
livsmöjligheter för djurarter. Buller från vägtrafiken stör
också naturens egna ljudmiljö och särskilt fågellivet har visat
sig påverkas negativt av trafikens höga bullernivå.
Det är huvudsakligen i våra städer, där trafiken är som mest
intensiv, som höga halter av partiklar och luftföroreningar
uppstår. Hur städerna är uppbyggda och hur
lufttillströmningen ser ut i staden påverkar förutsättningarna
för fler luftföroreningsfria miljöer i våra städer.
I Skåne byggs och planeras för flera ekodukter på kritiska
platser där det visat sig att en väg utgör kritisk barriärer för
vår skånska fauna. Vägtrafikens buller är dock svårare att
avhjälpa med infrastrukturåtgärder. Med fler elbilar på
vägarna minskar också utsläppen av vissa hälsoskadliga
luftföroreningar, men inte alla. Hälsoskadliga partiklar från
vägtrafiken formas huvudsakligen när gummi skrapas mot
asfalt, och detta kommer fortfarande ske trots att hela
fordonsflottan elektrifieras. Även om bullret minskar i
städerna, då elbilar är tystare vid hastigheter under 40 km/h,
påverkas inte bullernivåerna nämnvärt på våra landsvägar
där hastigheterna ofta är 80 km/h och uppåt.

Kollektivtrafiken efter pandemin
Antalet resor som görs med kollektivtrafik har i Skåne ökat
konstant sedan 1990-talet. År 1999 gjordes cirka 70 miljoner
kollektivtrafikresor och 2019 hade denna siffra stigit till 170
miljoner. Att antalet kollektivtrafikresor ökar i Skåne är en
förutsättning för att närma sig Skånes mål om en hållbar
omställning av transportsystemet.
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Antal resor med kollektivtrafik i Skåne 1999–2020, fördelat på trafikslag.

Men när covid-19-pandemin svepte över världen våren 2020
förändrades våra resmönster radikalt. Nationsgränser
stängdes och enbart helt nödvändiga resor fick göras. De som
kunde arbeta hemifrån uppmanades att göra så för att minska
smittspridningen. Kollektivtrafiken, som utgör stommen i
Skånes hållbara transportsystem, förlorade på några månader
över 90 procent av alla resenärer och när år 2020 kunde
summeras hade antalet resor med kollektivtrafiken minskat
med nästan 40 procent, eller cirka 70 miljoner resor. De
minskade antalet resor har bidragit till dämpa
smittspridningen och hjälpt sjukvården att hantera den ökade
belastningen på grund av pandemin.
Samtidigt som vardagen sakta men säkert återgår till ett mer
normalt tillstånd, finns det vissa samhällsförändringar som
kommer bestå efter pandemin. Synen på resor, mobilitet och
samhällets resiliens är några förändringar som kan påverka
förutsättningarna för framtidens transportsystem och inte
minst kollektivtrafiken. Blir det i framtiden norm att inom
vissa yrkesgrupper arbeta hemifrån, kan dagens höga
kapacitetsutnyttjande i rusningstrafiken i tåg- och
busstrafiken reduceras.
Dagens kollektivtrafiksystem är i mycket hög grad anpassad
utifrån starka stråk med hög tillgänglighet och täta avgångar
av bussar och tåg. Dessa stråk täcker in de största orterna i
Skåne, men lämnar oftast landsbygden utanför. Att tillgodose
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de skånska landsbygdsmiljöernas behov av en kapacitetsstark
kollektivtrafik som samtidigt är samhällsekonomiskt effektiv
är en utmaning som behöver beaktas i planeringen av
framtidens kollektivtrafiksystem. Detta för att tillgängliggöra
hela Skåne och skapa hållbara transportlösningar för de som
vill leva och bo även utanför städerna.

Socioekonomisk boendesegregation och
transportfattigdom
Skåne är en stor region, men också en region där det finns
stora klyftor mellan olika människors levnadsförutsättningar.
Tillgänglighet och mobilitet påverkar den socioekonomiska
boendesegregationen till den grad att människors frihet och
möjlighet till studier, arbete och fritid avgörs av hur och var
man bor och hur stor disponibel inkomst man har.
För att skapa en region där alla har liknande möjligheter att
förverkliga sina mål, behöver transportfattigdomen i Skåne
minska och tillgängligheten och mångfalden av
transportmöjligheter öka. Som boende eller besökare i Skåne
ska man inte behöva vara låst till ett enda trafikslag, utan ges
möjlighet att välja det trafikslag som passar en bäst, oavsett
ekonomiska eller geografiska begränsningar. Planeringen
behöver utgå från att ge människor möjlighet att resa såväl
med kollektivtrafiken, som att kunna cykla eller köra bil. Den
fysiska transportinfrastrukturen skapar möjligheter för ökad
tillgänglighet, men kan också i vissa fall begränsa
tillgängligheten eller minska exempelvis tryggheten om den
planeras på fel sätt. I samhällsplaneringen är det därför
viktigt att utgå från alla människors förutsättningar för att
kunna röra sig fritt.

Framtidens gods- och varutransporter
För att skapa en attraktiv region som attraherar nya invånare
och lockar företag att etablera sig är välfungerande
godstransporter en förutsättning. Effektivare logistik- och
transportlösningar ger goda möjligheter för ett brett och
diversifierat näringsliv som gynnar Skånes tillväxt. Skåne är
med sitt geografiska läge i Sverige och Europa ett mycket
viktigt nav för godstransporter. En tredjedel av Sveriges
import och export, mätt i värde, passerar genom Skåne varje
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år. Vid störningar av transportinfrastrukturen i Skåne märks
detta på varu- och distributionskedjor i hela Europa och
påverkar Sveriges konkurrenskraft. Trafikverket bedömer
samtidigt att godsflödena kommer öka kraftigt i framtiden, till
år 2040.
Samtidigt medför ökade transporter även mindre positiva
effekter, såsom negativ miljö- och klimatpåverkan,
kapacitetsbrister i infrastrukturen och
markanvändningskonflikter, vilka också måste hanteras. De
senaste årens omvärldsförändringar påverkar företagens
supply chain liksom distributionen. Nya logistiktrender och
ökat fokus på resiliens är ställer ytterligare krav på
transporterna.
Den regionala transportinfrastrukturplanen innehåller
satsningar på de skånska vägarna och järnvägarna som bidrar
till att överbrygga de utmaningar som står för dörren. För att
nå målen om transportsektorns minskade utsläpp samtidigt
som vi planerar och skapar förutsättningar för attraktiva
städer samtidigt som vi skapar förutsättningar för att bo på
landsbygden, ställs stora krav på framtidens gods- och
varuleveranser. Mer gods behöver färdas så långt som möjligt
med båt, som är ett av mest energieffektiva transportslagen.
Samtidigt behöver många av de transporter som idag sker på
väg flyttas till järnväg. Det är dock trångt på spåren och
godstågen behöver samsas om samma spår som såväl våra
snabbtåg som långsamma regionala tåg.
Nästan alla godsleveranser startar eller slutar i en stad, vilket
innebär att förutsättningarna för multimodala transporter
behöver förbättras/utökas. Liksom för persontransporterna är
det vägtransporterna, dvs lastbilstransporterna, som svarar
för den största delen av växthusgasutsläppen från
godstransporterna. Elektrifiering/biodrivmedel och
effektivisering av godstransporterna är exempel på åtgärder
som tillsammans med överflyttning skapar förutsättningar för
såväl de långväga som regionala godstransporterna att
utvecklas i ett framtida hållbart godstransportsystem.

Trafiksäkerhet och trygghet
Framtidens motorfordonstrafik kommer i större utsträckning
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vara elektrifierad och automatiserad. Detta innebär stora
möjligheter att kunna styra trafikflöden, minska olyckor och
skapa mer attraktiva och tillgängliga städer och landsbygder.
Under 2000-talet har ett stort antal
vägar i Skåne försetts med
mitträcke, vilket varit en nyckel i
strategin om att minska antalet
allvarliga olyckor mellan
motorfordon. Dessa vägar har
Döda och allvarligt skadade i

huvudsakligen varit de större

olyckor med personbil, cykel och till

riksvägar som genom relativt

fots 2009–2020 i Skåne, index = år
2009

enkla åtgärder kunnat breddas
utan större ombyggnationer. I

Skåne har antalet personer som omkommit i personbil till
följd av en olycka minskat från 54 personer år 2000 till 15
personer år 2020. Tyvärr kan inte samma positiva trend
urskiljas för fotgängare och cyklister. Antalet cyklister och
fotgängare som varje år avlider eller skadas i trafiken är
ungefär detsamma idag som för 20 år sedan. Detta kan delvis
förklaras med att det faktiskt är fler som cyklar idag, men en
anledning är också i att det inte skett samma teknikutveckling
och anpassning av infrastrukturen för cyklister och
fotgängare.
Målet att främja en omställning till ett hållbart
transportsystem innebär att trafiksäkerheten och tryggheten
öka även för de oskyddade trafikantgrupperna. Ökade andelar
självkörande och autonoma personbilar, automatiskt
begränsade hastigheter i tätbebyggda områden och utökade
satsningar på cykel- och fotgängarinfrastruktur är viktiga
komponenter för att skapa ett tryggt och säkert trafiksystem.
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Satsningar regional
transportinfrastruktur i
Skåne 2022–2033
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta
en ny regional transportinfrastrukturplan för åren 2022–
2033. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det
statliga regionala vägnätet i Skåne. Trafikverket upprättar
samtidigt en nationell transportplan för investeringar i
järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Det finns
en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna.
Genomförandet av namngivna objekt under planperioden
2018–2029 är en utgångspunkt, fortsatta satsningar på
kollektivtrafik och cykel är en annan. Planen innehåller
också en ökad satsning på samfinansiering av nationell
plan för att realisera Skånebilden. Den budgetram som
regeringen angett i direktivet täcker inte Skånes behov av
ny infrastruktur. Kostnaderna för de namngivna objekten
i gällande plan har ökat vilket medför att det inte finns
utrymme för ytterligare namngivna vägobjekt.

Satsningar 2022–2033
Den regionala transportinfrastrukturplanen visar,
tillsammans med Nationell plan för transportsystemet, vilka
investeringar som ska göras i Skåne under kommande
tolvårsperiod. Den regionala transportinfrastrukturplanen
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innehåller statliga medel utifrån och del av den nationella
planen.
•

Samfinansiering: Gemensam finansiering mellan
infrastrukturplaner, till exempel när medel från den
regionala planen samfinansierar åtgärder i den nationella
planen.

•

Medfinansiering: Gemensam finansiering med andra
medel utöver den regionala transportinfrastrukturplanen.
Exempelvis kan en kommun medfinansiera ett vägobjekt i
den regionala planen.

•

Statlig medfinansiering: Finansiering ur nationell eller
regional plan till åtgärder med en annan offentlig
huvudman. Finansiering till satsningar kan till exempel
sökas av regionens kommuner och den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.

Ekonomisk ram
Utifrån ramen på 5 050 miljoner kronor har Region Skåne
upprättat Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2022–2033, med följande utgångspunkter:
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Tabellen visar fördelningen av budgetram

•

1 653 miljoner kronor avsätts för finansiering av
regionala vägobjekt. Under planperioden prioriteras att
färdigställa stråk och genomförandet av namngivna objekt
i föregående plan.

•

1 128 miljoner kronor avsätts för finansiering av
kollektivtrafikåtgärder som fördelas mellan statliga vägar,
statligt bidrag till kommunala vägar och storstadsavtal
Malmö. Åtgärder för genomförande av SkåneExpressen,
tillgänglighetsanpassning samt utveckling av nya
tågstationer och storstadsavtal Malmö prioriteras inom
planperioden.

•

1 041 miljoner kronor avsätts för samfinansiering av
satsningar i nationell transportplan.

•

778 miljoner kronor avsätts för finansiering av ny samt
upprustning av befintlig cykelinfrastruktur. Medlen
fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag till
kommunala vägar.

•

385 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder
som bidrar till ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö.
Medlen fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag
till kommunala vägar.
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•

65 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder på
enskilda vägar, driftbidrag till flygplatser och steg 1 & 2åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen.

[SE KARTBERÄTTELSE FÖR INTERAKTIV KARTA]
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Tabellen visar fördelning av medel till namngivna regionala vägobjekt

1 653 miljoner kronor avsätts för finansiering av
namngivna regionala vägobjekt. För de namngivna
objekten prioriteras det regionalt viktiga vägnätet som
stödjer det flerkärniga Skåne. Under planperioden
prioriteras att färdigställa stråk och genomförandet av
namngivna objekt i förgående plan. Genom att objekten
har ökat i kostnader med över 500 miljoner finns det inte
utrymme för utpekande av nya namngivna vägobjekt.
Cirka 80 till 100 miljoner kronor till cykelåtgärder ingår i
åtgärder kopplat till namngivna objekt. Namngivna objekt
är kostnadsberäknade till över 50 miljoner kronor.
Enligt direktivet för den nationella planen ska Trafikverket
föreslå och motivera en lämplig omfattning av
samfinansiering till de regionala
transportinfrastrukturplanerna avseende
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.
Samfinansieringen kan användas till ytterligare satsningar för
att öka trafiksäkerheten på det statliga vägnätet. Om ökande
medel till trafiksäkerhet skulle tillfalla planen är väg 21
Klippan-Hylltofta den åtgärd som ligger längst fram i
Trafikverkets planering för att kunna byggstartats under
perioden 2022-2033.
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Väg 13 Förbi Assmåsa (Sjöbo)
Väg 13 förbinder nordvästra Skåne med sydöstra Skåne och
tillhör det regionalt viktiga vägnätet för godstrafik och
kollektivtrafiken. Sträckan norr om Assmåsa gård har dåliga
grundförhållanden och den befintliga vägen har sättningar,
vilket innebär risk för att vägen sjunker alternativt kollapsar.
Trafikmängden är cirka 3450 fordon/dygn, varav 14 procent
är tung trafik. Vägens bredd på sträckan varierar mellan 6 till
7,5 meter. Väg 13 har också dålig linjeföring vilket resulterar i
otillfredsställande framkomlighet och trafiksäkerhet. På den
aktuella, cirka 2,5 km långa sträckan, planeras en ny 8 meter
bred väg med hastighetsstandard 80 km/h. Ombyggnaden sker
dels på befintlig väg och dels via nybyggnad intill befintlig
väg. Den bredare vägrenen underlättar för cyklister att röra
sig längs sträckan och till den befintliga hållplatsen i norr
anordnas en ny gång- och cykelväg. Kostnaden för åtgärderna
under perioden 2022-2033 är 20 miljoner kronor, varav 5
miljoner kronor belastar den regionala
transportinfrastrukturplanen 2022-2033. Resterande belastar
anslaget för bärighetsåtgärder i Nationell plan. Byggnation
pågår med färdigställande under 2022.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 19 Bjärlöv–Broby
Väg 19 är en viktig nordsydlig regional förbindelse mellan
Kristianstad och norra delarna av Skåne samt en viktig länk
till Kronoberg. Längs den aktuella sträckan varierar
vägbredden mellan 7 till 13 meter, med merparten av
sträckan inom spannet 7 till 9 meter. Trafikflödet har
uppmätts till 3 800–6 400 fordon/dygn. Den tunga trafiken
utgör ungefär 10 procent. Vägen är smal i förhållande till
trafikbelastning och trafiksäkerheten bedöms som låg.
Kollektivtrafiken påverkas även negativt av trängseln och av
att vägen inte är optimal utformad. Åtgärden innebär en
ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med hastighetsstandard
100 km/h för förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och
framkomlighet. Åtgärder som förbättrar framkomligheten för
SkåneExpressen ingår i projektet. Mellan Bjärlöv och
Hanaskog kommer cyklisterna att hänvisas till den gamla
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vägen och mellan Hanaskog och Broby upprustas den gamla
banvallen till cykelbana. Den preliminära kostnaden för
åtgärderna längs den 16 km långa sträckan är 444 miljoner
kronor varav 355 miljoner belastar planperioden 2022–2033.
Vägplan är fastställd och byggstart är beräknad till år 2022.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 108 Staffanstorp–Lund
Väg 108 tillhör det regionalt viktiga vägnätet för persontrafik
och fyller en viktig lokal funktion mellan Staffanstorp och
Lund. Befintlig väg 108 trafikeras av 11 000 till 14 500
fordon/dygn och saknar mötesseparering. Vägstandarden är
låg i förhållande till vägens funktion och mängden fordon som
trafikerar vägen vilket medför långa köer under
rusningstrafik. Föreslagna åtgärder är en ombyggnad i
befintlig sträckning till mötesfri väg 2+2 med särskilt fokus på
kollektivtrafiken samt upprustning av delar av den befintliga
gång- och cykelvägen. Vägen ska ha hastighetsstandard 100
km/h. Åtgärden samordnas med ombyggnad av trafikplats
Lunds södra/E22. Arbete med vägplan pågår. Den preliminära
kostnaden är 127 miljoner kronor och belastar planperioden
2022–2033. Beräknad byggstart är år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 1022 Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg
Förbättrade cykelmöjligheter mellan Hammar och Skillinge är
en viktig förutsättning för att färdigställa Sydkustleden.
Sydkustleden är en nationell cykelled som sträcker sig från
Simrishamn längs med Skånes kust via bland annat Trelleborg
och Malmö till Helsingborg. I Simrishamn ansluter
Sydkustleden till Sydostleden, som löper vidare norrut till
Växjö. I Helsingborg börjar Kattegattleden som fortsätter
vidare norrut till Göteborg. Ändamålet med projektet är att
skapa en sammanhängande, tillgänglig och trafiksäker
cykelväg för att förbättra förutsättningarna för att cykla samt
öka trafiksäkerheten för gång och cykeltrafikanter mellan
Hammar och Skillinge. Den preliminära kostnaden för
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åtgärden är 105 miljoner kronor miljoner kronor varav 79
miljoner belastar den regionala transportinfrastrukturplanen
2022–2033. Simrishamns och Ystad kommun finansierar 25
procent av den del som anläggs inom respektive kommun.
Objektet prioriteras i planen under förutsättning att aktuellt
medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och de respektive
kommunerna skrivs under innan årsskiftet 2021/2022. Arbete
med vägplan pågår. Planerad byggstart är tidigast år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 23 Tjörnarp–Sandåkra
Väg 23 är en del av en viktig interregional förbindelse från
sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för
regionala transporter och ingår i landtransportnätet för
långväga godstransporter. Trafikmängden uppgår till 6 600–7
600 fordon per dygn och den tunga trafiken utgör mellan 16
och 18 procent av all trafik. Dagens vägsträcka mellan
Tjörnarp och Sandåkra saknar mitträcke och separerad gångoch cykelväg på delar av sträckan. Den
befintliga vägstandarden är inte tillfredställande i förhållande
till trafikmängden och sträckan är olycksdrabbad. Objektet
har studerats i en åtgärdsvalsstudie under år 2016/2017.
Föreslagen åtgärd är en ombyggnad i befintlig sträckning av
väg 23 mellan Höör/Tjörnarp och Hässleholm/Sandåkra.
Vägen utformas som en mötesfri landsväg 2+1 och
hastighetsstandard 100 km/h. Möjligheten för oskyddade
trafikanter att röra sig längs sträckan studeras och en gångoch cykelport i norra Mellby planeras. Arbete med vägplan
pågår. Den preliminära kostnaden för åtgärderna är 520
miljoner kronor och belastar planperioden 2022–2033.
Tidigast byggstart är år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 11 Sjöbo (Anklam)–Tomelilla
Väg 11 tillhör det regionalt utpekade nätet för persontrafik,
godstrafik och kollektivtrafik. Den aktuella sträckan ingår i
planerna för utveckling av SkåneExpressen och utgör en
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regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar.
Vägen är relativt ny med ett körfält i vardera riktningen och
hastighetsstandard 90 km/h, med undantag från korsningen
med väg 19 där hastigheten är 70 km/h. Befintlig väg
trafikeras av cirka 4 700 fordon per dygn. Vägen är försedd
med mitt- och sidräfflor men saknar mötesseparering, vilket
innebär att trafiksäkerheten är bristfällig. Det finns också
brister för oskyddade trafikanter längs väcksträckan och i
korsningspunkter. Objektet har studerats i en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) under åren 2016/2017. Föreslagen
åtgärd avser att mötesseparera befintlig väg för att höja
trafiksäkerheten samt att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken. Åtgärder för att främja cykling studeras
inom projektet. Arbete med vägplan pågår. Den preliminära
kostnaden för åtgärderna är 260 miljoner kronor och belastar
planperioden 2022–2033. Beräknad byggstart är år 2024.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Väg 108 genom Svedala
Väg 108 är en regionalt viktig väg för persontrafik som i
Svedala korsar järnvägsbanan Ystadbanan i plan. Vägen är ett
viktigt komplement till E6 och förbinder många lokala
målpunkter. Vägsträckan trafikeras av mellan 4 000 och 8 000
fordon per dygn och har delvis en låg standard med
begränsad omkörningsmöjligheter och en hög andel
trafikolyckor. Järnvägskorsningen medför störningsmoment
med begränsad framkomlighet och utgör en
trafiksäkerhetsrisk. Bristen studeras för närvarande i en
åtgärdsvalsstudie som förväntas avslutas under 2022. Planerat
byggstart är i slutet av planperioden 2022-2033. Den
preliminära kostnaden för projektet är 207 miljoner kronor
som belastar planperioden 2022–2033.

Väg 23 & 13 Ö Höör/Höör–Hörby
Väg 23 är en del av en viktig interregional förbindelse från
sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för
regionala transporter och ingår i landtransportnätet för
långväga godstransporter. Trafikmängden uppgår till 6 600–7
600 fordon per dygn. På stora delar av väg 23 är
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framkomligheten begränsad med många anslutningar. Vägen
går även genom det känsliga Ringsjösundet där det råder
förbud för transport med farligt gods. Objektet har studerats i
en åtgärdsvalsstudie under åren 2016/2017. Under 2021
gjordes ett omtag och en ny åtgärdsvalsstudie startades upp.
Den pågående åtgärdsvalsstudien förväntas avslutas under
2023. Vilka åtgärder som föreslås är därför inte klart vid tiden
för denna remiss. Den preliminära kostnaden för åtgärderna
är ännu oklar. För planperioden 2022–2033 avsätts 100
miljoner. Beräknad byggstart är som tidigast år 2031.

Kollektivtrafik

Tabellen visar fördelningen av medel för kollektivtrafik

1 128 miljoner kronor avsätts för finansiering av
kollektivtrafikåtgärder som fördelas mellan statliga
vägar, statligt bidrag till kommunala vägar och
storstadsavtal Malmö. Åtgärderna ska bidra till att
uppfylla målet för att öka andelen resor som görs med
kollektivtrafik i Skåne, samt främja ett hållbart
transportsystem. Satsningarna är enbart riktade mot
vägnätet för bussar – åtgärder på järnväg finansieras inom
Nationell plan och delvis genom samfinansiering i denna
plan.
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Statliga vägar
Åtgärderna finansieras till 100 procent genom den regionala
transportinfrastrukturplanen och åtgärderna kan endast vara
på det statliga vägnätet.
Åtgärderna syftar till att förbättra tillgängligheten och
framkomlighet för busstrafiken i Skåne. En riktad satsning
kommer under planperioden att göras på SkåneExpressen
vilket innebär åtgärder för att öka framkomlighet, kapacitet,
pålitligheten, prioriteringar i korsningar samt busskörfält.
Exempel på större satsningarna som finansieras av denna pott
är Väg 100 Trafikplats Kungstorp (Höllviken-Vellinge) som
tidigare var ett namngivet objekt. Åtgärden kan komma
eventuellt att överstiga 50 miljoner kronor och flyttar då till
ett namngivet vägobjektet till slutversionen. En annan åtgärd
är Väg 11 Tomelilla, anpassning för SkåneExpressen där
Region Skåne, Trafikverket och Tomelilla kommun har skrivit
en avsiktsförklaring under 2017 för genomförande under
planperioden för 2022-2033. Tomelilla kommun
medfinansierar åtgärden till hälften. Utöver satsningar för
förbättrad tillgänglighet för busstrafiken kommer en fortsatt
satsning göras på ombyggnad av hållplatser i Skåne, med sikte
på att uppnå målet i Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne
om att tillgänglighetsanpassa hållplatser med minst 10 av- och
påstigande. De hållplatser längs de statliga vägarna som av
trafiksäkerhetsskäl måste byggas om eller flyttas finansieras
också av denna potten.

Statlig medfinansiering kommunala vägar
Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att
årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet.
Bidragsdelen är 50 procent och kan i projekt med större
regional nytta uppgå till 75 procent. Liksom för statliga
regionala vägar kommer det för kommunal infrastruktur att
ges bidrag inom satsningarna på SkåneExpressen,
framkomlighet och övriga åtgärder för busstrafiken samt
tillgänglighetanpassning av hållplatser. Region Skånes avsikt
är att processen för medfinansiering till kommunala vägar
ska vara transparant och tydlig.
För hela planperioden uppgår satsningen till 500 miljoner
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kronor, vilket motsvarar cirka 42 miljoner kronor årligen.
Behovet är dock störst i början av planperioden varför en
större andel kommer finansieras de fyra första åren.
För mer information om ansökningsprocessen se under fliken
Process och genomförande.

Storstadsavtal Malmö
Storstadsavtal för Malmö avser kollektivtrafikåtgärder som
beslutades inom ramen för Sverigeförhandlingen. Staten har
under år 2017 genom Sverigeförhandlingen slutit avtal om
storstadsåtgärder i bland annat Malmö. I avtalen fastställs
åtgärder, statlig medfinansiering och kommunens åtaganden
om finansiering och bostadsbyggande. I Malmö omfattas åtta
busstråk varav fyra nya expresslinjer i Malmö, Kävlinge–
Arlöv, etapp 2 (Lommabanan). I ansökningar om medel ur
potten för statlig medfinansiering för kommunala vägar inom
kollektivtrafikpotten ska under planperioden Malmö stads del
beaktas, kopplat till åtgärder inom storstadsavtalet.

Läs mer på Trafikverkets hemsida
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Tabellen visar fördelningen av medel till samfinansiering av nationell plan

1 041 miljoner kronor är avsatta för samfinansiering av
den Nationella planen för satsningar av stor regional
betydelse. Genom samfinansiering av den Nationella
planen ökar möjligheterna för Trafikverket att prioritera
viktiga satsningar och åtgärder i Skåne, som annars
kanske inte hade kunnat prioriteras. Syftet är att främja
robustheten i Skånes järnvägsnät och öka kapaciteten för
regionala tåg.

Skånebanan mötesspår Attarp (Hässleholm)
Skånebanan är en enkelspårig järnväg mellan Helsingborg
och Kristianstad med person- och godstrafik. Skånebanan är
klassad som riksintresse och förbinder Västkustbanan, Södra
stambanan och Blekinge Kustbana. Kapaciteten på
Skånebanan är ansträngd och delsträckan Hässleholm–
Kristianstad är en av de mest belastade enkelspårsträckorna i
landet. Konsekvenserna av kapacitetsbristen är
trafiksystemets bristande robusthet och hög
störningskänslighet samt förseningar. Satsningen innebär
förlängning av mötesspår vid Attarp i Hässleholm och väster
om Kristianstad C. Genom att förlänga ett mötesspår i Attarp,
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riktning mot Hässleholm, möjliggörs att två tåg kan invänta
ett mötande tåg och tiden på sträckan kan kortas. Arbete med
järnvägsplan pågår. Totalkostnad för projektet är cirka 150
miljoner kronor varav den regionala
transportinfrastrukturplanen samfinansierar med totalt 72
miljoner kronor. Byggstart är tidigast år 2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Västkustbanan Ängelholm–Maria
Västkustbanan sträcker sig mellan Göteborg och Lund och
utgör en viktig förbindelse för person- och godstrafik i
sydvästra Sverige. Banan är viktig både för regional
pendeltrafik och för längre resor mellan Öresundsregionen
och Göteborg/Norge samt för godstrafiken norr om
Ängelholm. Idag råder det kapacitetsbrist på sträckan
Ängelholm–Helsingborg och det finns ett behov av att bygga
ut till dubbelspår. Åtgärden innebär att delsträckan
Ängelholm–Maria ska byggas ut till dubbelspår i befintlig
sträckning. Maria station ska utformas så att det i framtiden
ska vara möjligt att utöka de mellanliggande plattformarna
med fyra spår. Åtgärden bedöms kunna öka trafiken från åtta
till tio tåg per timme och restiden kommer minska med cirka
fem minuter. Den preliminära kostnaden för åtgärderna är
2600 miljoner kronor i 2016 års prisnivå och den regionala
transportinfrastrukturplanen samfinansierar projektet med
70 miljoner kronor. Byggnation pågår och väntas färdig år
2023.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

E6 ITS
Intelligenta transportsystem (ITS) är tillämpningar som i
någon form använder informations- eller
kommunikationssystem för att skapa en dynamisk funktion i
ett trafik- eller transportsystem. E6 genom Skåne är en av
landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder
för både Sverige och Norge. E6 har också en viktig roll för
regional arbetspendling. E6-sträckningen genom Skåne är 143
246

km. Hela sträckan har motorvägsstandard med en
hastighetsgräns på 110 km/h. Längst i norr och i söder
passerar i medeltal ca 20 000 fordon per dygn. Stora delar av
sträckan runt Malmö–Lund–Helsingborg trafikeras av 40 000–
50 000 fordon per dygn. Andelen tung trafik är upp emot 20
procent. Mycket tung trafik kommer in över Öresundsbron
och via den mycket omfattande godstrafiken via Trelleborgs
hamn. En stor andel av denna trafik är transittrafik som
enbart använder E6 för vidare färd upp i Sverige eller mot
Norge.
Satsningen är kopplad till trimningsåtgärder i nationell
transportplan där åtgärder för ITS samfinansieras av den
regionala transportinfrastrukturplanen. Den regionala
transportinfrastrukturplanen samfinansierar ITS-åtgärder
med 27 miljoner kronor.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Kävlinge–Arlöv, etapp 2 (Lommabanan)
Lommabanan är en del av Godsstråket genom Skåne och
sedan 2020 trafikeras banan av Pågatåg mellan Kävlinge och
Malmö med uppehåll i Furulund och Lomma. Etapp 2 av
Lommabanan innefattar nya stationer i Flädie och Alnarp,
nytt mötesspår vid Alnarp samt förlängning av mötesspår vid
Flädie. Malmöpendeln knyter samman Lommabanan,
Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan.
Malmöpendeln möjliggör snabb och effektiv pendling med
Pågatåg. Åtgärden är en del i Sverigeförhandlingen och
kopplat till avtalet med Malmö. Den preliminära kostnaden
för åtgärderna är 140 miljoner kronor. Den regionala
transportinfrastrukturplanen samfinansierar projektet med
50 miljoner kronor. Arbete med järnvägsplan påbörjas under
2021. Beräknad byggstart är år 2025.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

913 Bjärred–Flädie planskild korsning Lommabanan
I samband med utbyggnaden av Lommabanan behöver
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plankorsningen mellan väg 913 och Lommabanan byggas om.
Projektet kommer att genomföras i anslutning kring
åtgärderna på Lommabanan. Förutsättningarna för
kollektivtrafiken och cykling längs vägen och till Flädie ingår i
projektet. Den preliminära kostnaden för åtgärderna är 67
miljoner kronor. Vägplan pågår och byggstart är beräknad till
år 2024.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Västkustbanan Maria–Helsingborg
Västkustbanan klassas som en av Sveriges viktigaste
järnvägsförbindelser. Den är en viktig länk för person och
godstrafik mellan Göteborg och Lund och förbinder Oslo med
Köpenhamn. Sträckan är viktig för framförallt persontrafiken
söder om Ängelholm. Idag råder det kapacitetsbrist på
sträckan Ängelholm–Helsingborg och det finns ett behov av
att bygga ut till dubbelspår. Åtgärden innebär utbyggnad av
sträckan Maria–Helsingborg till dubbelspår i tunnel för att
öka kapaciteten och robustheten. Trafiken kan öka från åtta
tåg per timme till 30–40 tåg per timme samtidigt som
restiderna kan förkortas. Den preliminära kostnaden för
åtgärden är 5000 miljoner kronor, varav den regionala
transportinfrastrukturplanen samfinansierar med 300
miljoner kronor.

Trimningspaket järnväg
Pottens syfte är att höja kapaciteten och öka pålitligheten i
tågtrafiken under planperioden genom mindre
trimningsåtgärder. Åtgärderna kan innefatta
plattformsförlängningar, signalåtgärder, utbyte av växlar,
kurvrätning samt åtgärder som identifieras i samband med
bristanalyser för ex Skånebanan i syfte att kunna utveckla och
trafikera banor enligt Persontågsstrategi för
Skåne. Prioritering av åtgärderna sker i dialog med
Trafikverket och Skånetrafiken. Åtgärder av större karaktär
som kommer genomföras är plattformsförlängning på
Skurups station. Åtgärderna kommer delvis att
samfinansieras med den nationella planen. Den regionala
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transportinfrastrukturplanen 2022-2033 samfinansierar
projekten med 50 miljoner kronor.

Överenskommelser samfinansiering av nationell plan
Region Skåne har upprättat överenskommelser om att
samfinansiera dubbelspår Skånebanan Kristianstad–
Hässleholm och dubbelspår Ystadbanan Skurup–Rydsgård om
åtgärderna blir inkluderade i kommande nationell plan 2022–
2033. Objekten är inte inkluderade i nationell plan 2018–2029.
Regeringen väntas under våren 2022 fastställa den nationella
transportplanen 2022–2033 och beslutar då vilka namngivna
projekt som Trafikverket ska arbeta med under planperioden
2022-2033.
Totalt uppgår överenskommelserna för Skånebanan och
Ystadbanan till 700 miljoner. I väntan på besked om hur
nationella planen 2022-2033 finansierar de
två objekten Skånebanan och Ystadbanan råder en skillnad i
mellan samfinansieringsavtalen och den regional
transportinfrastrukturplanens finansiering av densamma på
så sätt att summorna inte är samstämmiga. I remissversion
avsätts 400 miljoner till samfinansiering av Skånebanan och
Ystadbanan. Denna siffra justeras efter att den nationella
planen har redovisat hur finansieringen ser ut för objekten.
Skånebanan Hässleholm–Kristianstad
Skånebanan är en enkelspårig järnväg mellan Helsingborg
och Kristianstad med person- och godstrafik. Skånebanan är
klassad som riksintresse och förbinder Västkustbanan, Södra
stambanan och Blekinge Kustbana. Kapaciteten på
Skånebanan är ansträngd. Delsträckan Hässleholm–
Kristianstad är en av de mest belastade enkelspårsträckorna i
landet. Enkelspåret gör det omöjligt att köra mer än tre
persontåg i timmen i varje riktning och minsta störning leder
till förseningar. Konsekvenserna av kapacitetsbristen är
trafiksystemets bristande robusthet och höga
störningskänslighet samt förseningar. Målet är att uppnå
kraftigt minskade restider och ökad kapacitet. Åtgärden
innebär dubbelspår hela sträckan mellan Hässleholm och
Kristianstad. Den preliminära kostnaden för åtgärden är 1 800
miljoner kronor, där Region Skåne har skrivit en
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överenskommelse om att samfinansiera projektet – om det
blir inkluderat i kommande nationell plan – med 500 miljoner
kronor. Hässleholm och Kristianstad kommun medfinansierar
med 25 miljoner kronor per kommun.
Ystadbanan Skurup–Rydsgård
Ystadbanan trafikeras med person- och godstrafik. Ystadbanan
är enkelspårig och har ett högt kapacitetsutnyttjande under
maxtimmen. En etappvis utbyggnad till dubbelspår på
Ystadbanan är avgörande för att kunna utöka trafiken med
direkttåg och möjliggöra snabbare och robustare resor mellan
Simrishamn-Ystad-Malmö. Region Skåne har i samarbete med
kommunerna och Trafikverket genomfört en
åtgärdsvalsstudie 2018. Dubbelspår mellan Skurup och
Rydsgård skulle möjliggöra införandet av direkttåg mellan
Malmö-Ystad samt skapa en mer robust tågtrafik. Den
preliminära kostnaden för åtgärden är 533 miljoner kronor,
där Region Skåne har skrivit en överenskommelse om att
samfinansiera projektet – om det blir inkluderat i kommande
nationell plan – med 200 miljoner kronor.
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Tabellen visar fördelningen av medel till cykelinfrastruktur

Totalt 778 miljoner kronor avsätts för finansiering av
cykelinfrastruktur. Satsningen innehåller fyra olika delar;
byggande av nya statliga cykelvägar, statligt bidrag till
kommunal cykelinfrastruktur, statligt bidrag till
kommunala vägar kopplat till supercykelstråk och
nationella/regionala leder samt standardhöjningar på
befintliga cykelvägar på statligt vägnät . En utgångspunkt
för prioriteringen är Cykelstrategi för Skåne och de
kommunala önskemål som har inkommit till Region
Skåne.
Enligt direktivet för den nationella planen ska en särskild
cykelpott för investeringar av åtgärder, utöver de som
finansieras inom ramen för namngivna objekt, avsättas. En
sådan pott kan användas för att utöka ramen för satsningar
på statliga cykelvägar. Omfattning av cykelpotten är vid tiden
för denna remiss ännu inte klart.

Statliga cykelvägar
De statliga regionala cykelvägarna är de cykelvägar som ska
byggas utmed statliga vägar. Cykelvägarna finansieras enligt
gällande avtal med 50 procent kommunal medfinansiering.
Övriga objekt finansieras till 100 procent av den Regionala
transportinfrastrukturplanen. Satsningarna prioriteras
utifrån nedanstående grunder:
•

Det saknas alternativ och åtgärden bidrar till ökad
tillgänglighet i det regionala basnätet för cykel.
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•

Objektet bidrar till att främja tillgängligheten till
kollektivtrafiken.

•

Objektet är en viktig del i genomförandet av utpekade
regionala Supercykelvägar i Skåne eller nationella och
regionala cykelleder för rekreation och turism.

•

Objektet bidrar till att färre förolyckas eller blir allvarligt
skadade i trafiken.

Nedanstående objekt är prioriterade i planen 2022–2033.
Samtliga nedanstående objekt understiger 50 miljoner kronor
och är därför inte namngivna objekt. Prioriterade objekt kan
därför komma att ändras under planens genomförande.
Objekt med blå text medfinansieras av berörda kommuner
och enligt avtal med Trafikverket. Objekten prioriteras i
planen under förutsättning att aktuellt medfinansieringsavtal
mellan Trafikverket och de respektive kommun skrivs under
innan årsskiftet 2021/2022. År som cykelvägarna förväntas stå
färdigt redovisas inom parentes, men kan komma att ändras
om exempelvis en vägplan överklagas. Totalt uppgår
satsningarna till 690 miljoner kronor, varav 450 miljoner
kronor finansieras från den regionala
transportinfrastrukturplanen.
Väg 511 Höllviken–Stavstensudde (2023)
Väg 1900 Malmövägen, Tyringe (2023)
Väg 113 Stabbarp–Bosarp–Öslöv (2024)
Väg 1444 Nyhamnsläge–Arild (2024)
Väg 101 Alstad–Östra Grevie (2024)
Väg 1710 Pomona–Östra Kvarn (2024)
Väg 1248 Mörarp–Bjuv (2024)
Väg 1029 Sjöbo–Marielundsvägen (2024)
Väg 13 Billinge–Röstånga (2024)
Väg 500 Vellingevägen, Hököpinge (2025)
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Väg 1144 Hofterup–Saxtorps Kyrka (2025)
Väg 833 Svedala–Hyltarp (Oxie) (2025)
Väg 1830 Åstorp–Grytevad (2026)
Väg 2101 Tranebodavägen, Lönsboda (2026)
Väg 1788 Hjärnarp–Munka Ljungby (2026)
Väg 1255 Bjuv–Åstorp–Hyllinge (2026)
Väg 17 Trollenäs–Östra Asmundtorp (2026)
Väg 2050 Knislinge–Hjärsås (2026)
Väg 11 Gärsnäs–Östra Tommarp (2027)
Väg 2000 Ovesholm–Vä (2027)
Väg 755 Skivarp–Bösarp (2027)
Väg 734 Abbekås–Skivarp (2027)
Väg 959 Flyinge–Södra Sandby (2027)
Väg 1350 Glumslöv–Rydebäck (2028)
Väg 854 Staffanstorp–Burlöv G:a Kyrkvägen (2028)
Väg 2013 Färlöv–Önnestad (2028)
Väg 9 Östra Tommarp–Simrishamn (2028)

Standardhöjning statliga cykelvägar
Standardhöjning på statliga cykelvägar syftar till att förbättra
befintliga cykelvägar för att främja trafiksäkerhet och
framkomlighet för cyklister och fotgängare. I detta ingår:
•

Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder

•

Belysning

•

Vägvisning

•

Mätutrustning
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•

Oförutsedda utgifter och tillkommande kostnader för
innovativa lösningar

Totalt uppgår satsningarna till 60 miljoner kronor och
åtgärderna finansieras till 100 procent av den regionala
transportinfrastrukturplanen.

Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar
Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att
årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet.
Bidragsdelen är 50 procent och kan i projekt med större
regional nytta uppgå till 75 procent. Region Skånes avsikt är
att processen för medfinansiering till kommunala vägar ska
vara transparant och tydlig. Av inkomna ansökningar kommer
följande att prioriteras högst:
•

Åtgärder som främjar tillgängligheten för gång- och cykel
till viktiga hållplatslägen och knutpunkter för
kollektivtrafik

•

Åtgärder som främjar barn och ungas cyklande

•

Åtgärder som förbättrar olycksdrabbade cykelvägar och
stråk

•

Åtgärd som kompletterar och förbättrar den regionala
vägvisningen

För hela planperioden uppgår satsningen till 178 miljoner
kronor, vilket motsvarar cirka 15 miljoner kronor årligen. För
mer information om ansökningsprocessen se under fliken
Process och genomförande.

Statlig medfinansiering till regionalt prioriterade stråk
kommunala vägar
Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att
årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet
för åtgärder som bidrar till att utveckla supercykelvägar samt
utvecklar nationella och regionala cykelleder. Region Skånes
avsikt är att processen för medfinansiering till kommunala
vägar ska vara transparent och tydlig. Bidragsdelen är 50
procent och kan i projekt med större regional nytta uppgå till
75 procent. Åtgärderna ska bidra till att utveckla
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supercykelvägar samt stärka nationella och regionala leder
för rekreation och turism.
Totalt uppgår satsningen till 90 miljoner kronor och fördelas
mellan åren 2023–2027, totalt 18 miljoner kronor årligen. För
mer information om ansökningsprocessen se under fliken
Process och genomförande.

Inspel till statliga cykelvägar med kommunal
finansiering
Förslag till regional transportinfrastrukturplan 2022–2033
innebär att det tidigare kravet kring kommunal
medfinansiering av statliga cykelvägar slopas. Detta bedöms
kunna leda till en tydligare regional prioritering av statliga
cykelvägar som prioriteras inom planperioden, samtidigt som
kommuner får ökade möjligheter att bekosta kommunal
cykelinfrastruktur när medel inte låses till statliga
cykelvägsobjekt.
Det finns stora brister i Skåne längs med det statliga vägnätet,
där förbättrade möjligheter till cykling är högt prioriterade.
Region Skåne ser positivt på alternativa lösningar som syftar
till att avhjälpa dessa brister och som främjar cykling i
regionen. Det kan finnas lokala sträckor och vägar där Skånes
kommuner i förhandling med Trafikverket kan överta
väghållningsansvaret och själva bekosta byggande av ny
cykelväg, med stöd av statlig medfinansiering enligt ovan.
Region Skåne vill också uppmuntra byggande av kommunal
cykelväg längs statligt vägnät med hjälp av reglingen i PBL
(2010:900), där förutsättningar för detta finns.
För övriga sträckor kan det finnas möjlighet för en eller flera
kommuner till 100 procent finansiera planläggningen samt
byggande av cykelväg längs statligt vägnät. Region Skåne
önskar inspel från kommuner på sträckor där detta kan vara
aktuellt och vill föra dialog mellan respektive kommun och
Trafikverket kring finansieringsmöjligheter.
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Trafiksäkerhet och miljö

Tabellen visar fördelningen av medel till trafiksäkerhet och miljö

385 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder
som bidrar till ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö.
Medlen fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag
till kommunala vägar. Åtgärder som prioriteras inom
potten är oftast mindre och enklare åtgärder som bidrar
till att öka trafiksäkerheten, minska barriäreffekter av
motorfordonstrafik samt andra miljöåtgärder för att
minska motorfordonstrafikens negativa miljöpåverkan på
människa och natur.

Statliga vägar
Åtgärderna finansieras till 100 procent genom den regionala
transportinfrastrukturplanen och åtgärderna kan endast vara
på det statliga vägnätet. Fokus är att öka säkerheten på vägar,
öka hastighetsefterlevnaden och framkomligheten samt öka
säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Prioriterade
områden är; sidoområden för harmonisering av hastigheter,
särskilt körfält samt vänstersväng, trafiklugnande åtgärder på
genomfarter.
Region Skåne har identifierat över 100 tätorter som korsas av
en eller flera statliga vägar. Under 2019–2020 genomfördes
studien, Barriärer i vardagen, där ett begränsat urval av de
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statliga vägarna studerades i syfte att undersöka vilka av
dessa som utgör ett hinder för tillgängligheten med gång eller
cykel för att kunna ta sig till målpunkter som ortcentrum,
kollektivtrafik, skolor samt fritidsaktiviteter. Studien utgör ett
viktigt underlag i prioriteringen av brister att åtgärda genom
den Regionala transportinfrastrukturens potter under
planperioden.
Valet av åtgärder bestäms under planperioden och följer
Trafikverkets verksamhetsplanering samt sker i dialog med
Trafikverket och kommunerna.
Totalt uppgår satsningarna till 225 miljoner kronor och
åtgärderna finansieras till 100 procent av den regionala
transportinfrastrukturplanen.

Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur
Under planperioden har kommunerna i Skåne möjlighet att
årligen söka bidrag till åtgärder på det kommunala vägnätet.
Bidragsdelen är 50 procent och kan i projekt med större
regional nytta uppgå till 75 procent. Region Skånes avsikt är
att processen för medfinansiering till kommunala vägar ska
vara transparant och tydlig.
För hela planperioden uppgår satsningen till 160 miljoner
kronor, vilket motsvarar cirka 13 miljoner kronor årligen. För
mer information om ansökningsprocessen se under fliken
Process och genomförande.
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Tabellen visar fördelningen av medel till övriga satsningar

65 miljoner kronor avsätts för finansiering av
investeringsåtgärder på enskilda vägar, driftbidrag till
flygplatser och steg 1 & 2-åtgärder. Det råder otydlighet
kring Trafikverkets rådighet att utanför pågående
åtgärder arbeta kontinuerligt med steg 1 & 2-åtgärder,
varför enbart en symbolisk summa avsätts för att markera
vikten av förändring.

Investeringsåtgärder enskilda vägar
Det avsätts ett bidrag på 27 miljoner till investeringsåtgärder
enskilda vägar under planperioden och potten hanteras av
Trafikverket. Dessa medel prioriteras till vägar av stort
allmänt intresse, busslinjer, stor andel genomgående trafik
etc. Dialogen förs mellan väghållare, kommuner och
Trafikverket. Potten avser endast investeringsåtgärder på
enskilda vägar. Driftbidraget till enskilda vägar hanterar av
den nationella planen.

Driftsbidrag till flygplatser
Till icke statliga flygplatser avsätts 36 miljoner för driftbidrag.
Bidraget har från år 2012 hanterats och administrerats genom
den regionala transportinfrastrukturplanen. I Skåne är det
Kristianstad Österlen Airport som får bidrag.

Steg 1 & 2-åtgärder
Utifrån namngivna objekt på det statliga vägnätet, som har
prioriterats i RTI-planen, kan åtgärder inom steg 1- och 2åtgärder finansieras via denna pott kopplat till objekten. Det
kan exempel vara åtgärder som påverkar resandet eller
flödena av trafiken. Steg 1- och 2- åtgärder utöver mobility
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management finansieras genom de olika potterna för till
exempel trafiksäkerhet, tätortsåtgärder, cykel och
kollektivtrafik.

Sammanställning

Tabellen sammanställning av fördelningen av regional transportinfrastrukturplan 2022-2033

259

260

Brister i den skånska infrastrukturen
Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en
åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie
kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en
annan aktör. Under denna flik presenteras de genomförda
och pågående åtgärdssvalstudier samt prioriterade brister
att utreda enligt åtgärdsvalsstudiemetodiken.
Avgränsning för vilka åtgärdsvalsstudier och brister som
redovisas här är att de ska kunna leda till åtgärder som
finansieras av den regionala
transportinfrastrukturplanen.

För att enklare kunna följa framstegen i
arbetet kommer fliken Brister uppdateras
kontinuerligt under planperioden 2022–
2033.

Avsnitten Genomförda åtgärdsvalsstudier och Pågående
åtgärdsvalsstudier är en uppföljning av avsnittet Prioriterade
brister att utreda i Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2018–2029 samt Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029.
Syftet är att synliggöra vilka regionalt prioriterade brister som
utretts under perioden 2018–2022. Under rubriken brister att
utreda presenteras vilka brister som är i störst behov att
utredas under gällande planperiod, 2022–2033. Vidare
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presenteras ett antal utredningar som genomförts som
underlag för satsningar inom gällande planperiod och
kommande regionala transportinfrastrukturplaner.

Vad är en åtgärdsvalsstudie?
Förenklat beskrivet är en åtgärdsvalsstudie en analys av en
plats, del av vägsträcka eller järnväg, där inblandade
intressenter noggrant undersöker vilka insatser som kan
genomföras utifrån de upplevda bristerna. Alla formella
planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie.
Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket,
en kommun, en region eller en annan aktör. Ett vanligt
exempel är att Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken och
berörda kommuner analyserar vilka åtgärder som kan
genomföras för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
på en sträcka.

Illustration av processen och ingående aktörer i arbetet med åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er).

Arbetet med en åtgärdsvalsstudie sker i olika faser. Det är
studier baserade på dialog och med tydlig dokumentation.

Faser enligt metodiken för åtgärdsvalsstudier.
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Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av
åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar
om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till
en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva
åtgärder. För att uppnå det arbetar Trafikverket, som nästan
alltid leder arbetet i en åtgärdsvalsstudie, enligt den så kallade
fyrstegsprincipen. Tänkbara åtgärder analyseras i fyra steg; i
första hand genom att påverka behovet av transporter, i sista
hand genom att bygga ny infrastruktur.

Fyrstegsprincipen.

På Trafikverkets hemsida finns mer information om
fyrstegsprincipen.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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De åtgärdsvalsstudier som har genomförts 2018–2022
fokuserar på brister inom det regionalt prioriterade väg- och
cykelvägnätet, det prioriterade järnvägsnätet och på
tillgänglighet till Skånes hamnar.
Kartan visar en samlad bild över regionalt prioriterat
och

järnvägsnät, utpekat

regionalt prioriterat nät för

väg-

linjenät för SkåneExpressen,
cykel och

hamnar. Mer om

det utpekade vägnätet går att läsa under fliken
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Transportsystemet i Skåne och i Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050.

Genomförda åtgärdsvalsstudier 2018–2022
I den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018–
2029 pekades ett flertal prioriterade brister ut inom regionalt
prioriterat nät för väg och järnväg, Expressbuss-koncept samt
hamnar att utreda enligt åtgärdsvalsstudiemetodiken.
Följande avsnitt är en uppföljning av genomförandet av
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029 och
redovisar vilka av de prioriterade bristerna som utretts under
planperiodens fyra första år 2018–2022. Under rubriken
Genomförda åtgärdsvalsstudier presenteras även de
utredningar som genomförts under åren 2018–2022 för de
utpekade statliga cykelvägarna i Cykelvägsplan för Skåne
2018–2029.
Åtgärdssvalstudierna ligger till grund för beslut om satsningar
i den Regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033, samt
satsningar i kommande nationella och regionala
transportinfrastrukturplaner. Åtgärder under 50 miljoner kan
finansieras genom medel avsatta i den regionala
transportinfrastrukturplanens potter.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Genomförda åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er) redovisas här
övergripande. För vidare läsning finns samtliga
åtgärdsvalsstudier länkade. Det går också bra att vända sig
direkt till Trafikverket, Region Skåne eller Skånetrafiken för
att ta del av mer information om genomförda utredningar.
Åtgärdsvalsstudier genomförda innan 2018 presenteras inte i
detta avsnitt, men finns med i kartan till höger.
Följande åtgärdsvalsstudier har genomförts 2018–2022 inom
regionalt prioriterat nät för väg och järnväg samt
SkåneExpressen:
•

Väg 11, Tomelilla–Simrishamn

•

Väg 11, Veberöd

•

E4/Väg 1137, Helsingborg–Markaryd

•

Väg 19, Östra Skåne

•

Väg 102, Lund–Dalby

•

Väg 111, Helsingborg–Höganäs

•

Väg 21, Klippan–Hyllstofta

•

Väg 108, Kävlinge–Trelleborg

•

E22, Gastelyckan

•

Skånebanan, Åstorp–Helsingborg

•

Ystad– och Österlenbanan

Visa genomförda ÅVS:er 2018–2022 i karta
Var och en av dessa utredda bristerna redovisas närmre
nedan. De är inte listade utifrån en prioriteringsordning.

[Se kartberättelse för interaktiv karta
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Väg 11, Tomelilla–Simrishamn och Veberöd
Väg 11 är en viktig regional länk och binder samman Skånes
östra och västra delar. Sträckan utgör en del av regionalt
prioriterade stråk för personresor, godstransporter och
kollektivtrafik. Väg 11 ingår i det regionalt utpekade linjenätet
för SkåneExpressen. Åtgärder för kollektivtrafiken är särskilt
prioriterade på sträckan. På delsträckan Tomelilla–
Simrishamn används vägen för förflyttningar av
jordbruksmaskiner och transporter av jordbruksprodukter.
Under högsäsong resulterar detta i långa köer, då vägen är
smal och möjligheterna för omkörning begränsade. För att ge
förslag på åtgärder i syfte att skapa en säker framkomlighet
har åtgärdsvalsstudie Väg 11 Tomelilla–
Simrishamn genomförts. Vidare har korsningspunkter och
cirkulationsplatser i Veberöd identifierats som brister för
införande av SkåneExpressen på sträckan. För att öka
kollektivtrafikens attraktivitet i stråket har
åtgärdsvalsstudien Veberöd genomförts.

ÅVS Tomelilla-Simrishamn

Veberöd

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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E4 Helsingborg–Markaryd
Stråket Helsingborg-Örkelljunga längs med E4 ingår i det
utpekade nätet för SkåneExpressen. För att stärka
SkåneExpressen 10, linjen mellan Helsingborg och
Örkelljunga, genomfördes en stråkstudie på sträckan
Helsingborg-Markaryd. I stråkstudien identifierades en
komfortproblematik vid tre cirkulationsplatser på väg 1137
som passerar förbi Väla köpcenter utanför Helsingborg. För
att ge förslag på hur en långsiktigt god framkomlighet för
busstrafiken kan stärkas på sträckan Helsingborg-Markaryd
har åtgärdsvalsstudien Väla genomförts.

ÅVS Väla

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 19, östra Skåne
Väg 19 är en viktig nordsydlig förbindelse mellan Ystad och
Broby. Sträckan ingår i det utpekade nätet för
SkåneExpressen. Åtgärder för kollektivtrafik är prioriterade
på sträckan. På sträckan mellan Kristianstad och
Simrishamn/Ystad har ett antal problempunkter identifierats.
För att stärka SkåneExpressen 3 och 4 som trafikerar sträckan
har åtgärdsvalsstudien Östra Skåne genomförts.
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Åtgärdsvalsstudien fokuserar särskilt på ett antal korsningar
ur ett komfort- och framkomlighetsperspektiv.

ÅVS Östra Skåne

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 102, Lund–Dalby
Väg 102, sträckan mellan Lund och Dalby, ingår i det
prioriterade nätet för SkåneExpressen och det potentiella
nätet för supercykelvägar. Åtgärder för kollektivtrafik och
cykel kommer prioriteras i sträckan. På sträckan råder en
problematik med trängsel och framkomlighet under
rusningstrafik. Det finns också många anslutningar till vägen
som påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten. Det
finns en separat cykelväg längs sträckan men standarden på
cykelvägen är bitvis bristfällig enligt Koncept för
supercykelstråk i Skåne. Vissa korsningspunkter är potentiellt
trafikfarliga och saknar prioritet för cyklister. Belysning
saknas på den statliga delen av cykelvägen. Som ett led i
införandet av SkåneExpressen har åtgärdsvalsstudien Dalby–
Lund 102 genomförts. Vidare har en bristinventering
genomförts på sträckan Dalby–Lund i syfte att ge förslag på
åtgärder för att nå standard för supercykelväg, enligt Koncept
för supercykelstråk i Skåne. Den sistnämnda utredningen
redovisas under rubriken Brister att utreda.
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ÅVS Dalby–Lund 102

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 111, Helsingborg–Höganäs
Sträckan är ett av Skånes starkaste pendlingsstråk och ingår i
både det utpekade nätet för SkåneExpressen och det
potentiella nätet för supercykelväg. Åtgärder för
kollektivtrafik och cykel är prioriterade. På sträckan råder
kapacitetsbrist som leder till köbildningar i Helsingborgs
tätort. För vissa sträckor saknas busskörfält, och där det finns
saknas signalprioritering för buss. Delar av stråket belastas
hårt av biltrafik under sommartid. Utöver det är sträckan
olycksdrabbad längs med tätorterna. I synnerhet är
oskyddade trafikanter hårt drabbade, då vägen är smal och på
de flesta delsträckor saknas gång- och cykelväg. För att öka
bussens attraktivitet i stråket har åtgärdsvalsstudie väg 111
nordvästra Skåne genomförts. Vidare har en bristinventering
genomförts på sträckan Höganäs–Laröd och Laröd–
Helsingborg i syfte att ge förslag på åtgärder för att nå
standard för supercykelväg, enligt Koncept för supercykelstråk
i Skåne. Denna utredning redovisas under rubriken Brister att
utreda.

ÅVS Väg 111 nordvästra Skåne
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Väg 21, Klippan–Hyllstofta
Sträckan kopplar samman den regionala tillväxtmotorn
Helsingborg med Hässleholm och Kristianstad, samt i
förlängningen Skåne med Blekinge. Sammantaget har stråket
stora brister avseende tillgänglighet, trafiksäkerhet och
framkomlighet. Sträckan är identifierad som brist då den är
den sista delsträckan mellan Helsingborg och Kristianstad
som inte är mittseparerad. För att ge förslag på en ökad
trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet i stråket har
åtgärdsvalsstudie Riksväg 21 Klippan–Hyllstofta genomförts.

ÅVS Riksväg 21 Klippan–Hyllstofta

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 108, Kävlinge–Trelleborg
Vägen är smal och har relativt dålig standard. Osäkra utfarter
förekommer, inte minst där vägen passerar genom mindre
orter. Delsträckan mellan trafikplats Lund södra och
cirkulationsplats Flackarp är en del av det regionalt viktiga
stråket mellan Kävlinge och Trelleborg och är funktionellt
prioriterad för näringsliv och arbetspendling. Utöver det är
sträckan en del av den viktiga länken mellan E22 och E6 och
fungerar som omledningsväg. Sträckans betydelse för
transportsystemet ställer krav på en förutsägbar
framkomlighet och god tillförlitlighet. För att undersöka om
standarden på sträckan kan anses acceptabel i förhållande till
den utpekade funktionen har åtgärdsvalsstudien

Väg 108

mellan trafikplats Lund södra och cirkulationsplats Flackarp
genomförts. Detta har främst utretts genom att analysera
framkomlighet och trafiksäkerhet.

ÅVS Lund S–Flackarp

[Se kartberättelse för interaktiv karta]

Kävlinge Kommun, Staffanstorps Kommun, Lantmäteriet, SDFE, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS

E22, Gastelyckan
Trafikplats Gastelyckan ingår i det regionala nätet för
SkåneExpressen. Trafikplatsen är en utpekad problempunkt
för busstrafiken samtidigt som det råder ett behov av att se
över trafikplatsen utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet
för samtliga trafikantgrupper. E22 är en del av det nationella
stamvägnätet och en viktig transportlänk genom Skåne och
fortsatt in i Blekinge. Utöver det har vägen en stor betydelse
271

Powered by Esri

för Öresundsregionen. Trafikplats Gastelyckan är hårt
belastad och fungerar som in- och utfart till målpunkter för de
centrala och östra delarna av Lund. Biltrafiken är mycket
omfattande och störningskänsligheten är hög. Busstrafiken
har inte prioritet på sträckan vilket innebär att
tillförlitligheten för bussen som alternativ för resor i
rusningstid minskar. För att upprätthålla en långsiktigt god
framkomlighet för busstrafik som färdas via trafikplats
Gastelyckan och säkerställa en hög trafiksäkerhetsstandard
samt acceptabel framkomlighet för samtliga transportslag har
åtgärdsvalsstudien Gastelyckan genomförts. I studien har
även gång- och cykeltrafikanters möjlighet att röra sig säkert
och gent i trafikplatsen studerats.

ÅVS Gastelyckan

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Skånebanan, Åstorp–Helsingborg
Delen av Skånebanan mellan Åstorp och Helsingborg
trafikeras av både gods- och persontåg och har flera stationer
med stora pendlingsströmmar in mot Helsingborg. Sträckan
karaktäriseras av ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och
hög störningskänslighet. Kapacitetsbristen förstärks av att
hastigheten är begränsad vid Ramlösa station på grund av
korsande tågrörelser mellan Skånebanan och Västkustbanan.
Det höga kapacitetsutnyttjandet begränsar även möjligheten
att utöka godstrafiken. För att säkerställa Skånebanans
funktion finns en överenskommelse om banans utveckling
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mellan Region Skåne och kommunerna längs Skånebanan. I
syfte att ta fram underlagsmaterial avseende Skånebanans
framtida utvecklingsbehov har en teknisk utredning
genomförts som sammanställts i sex PM med samlingsnamn
Skånebanan/Västkustbanan.

PM1 Trimningsåtgärder

PM2 Ramlösa station

PM3 Helsingborg C–Ramlösa

PM4 Planskild spårport

PM5 Uppställningsspår

PM6 Södra Brunnsvägen

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Ystad- och Österlenbanan
Ystadbanan förbinder tillväxtmotorn Malmö med regionala
kärnan Ystad. Österlenbanan förbinder Simrishamn med
Ystad samt, i förlängningen, östra Skåne och Köpenhamn.
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Sträckan utgör en del av regionalt prioriterade stråk för
kollektivtrafik och gods och bedöms ha en stor potential för
ett ökat resande på järnvägen. Idag råder kapacitetsbrist på
stråket vilket påverkar robustheten och punktligheten
negativt på banan. Region Skåne har planer på att utöka
trafikeringen, vilket kräver en ökad pålitlighet i systemet. I
åtgärdsvalsstudien Ystadbanan/Österlenbanan har ett antal
åtgärder studerats på kort, medellång och lång sikt för att
utveckla Ystad- och Österlenbanan avseende robusthet,
kortare resetider och ökad turtäthet.

ÅVS Ystadbanan/Österlenbanan

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Genomförda åtgärdsvalsstudier cykel
I Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 pekades 79 cykelvägar ut
som prioriterade att bygga under planperioden. I ett försök att
underlätta och skynda på planeringsförfarandet genomfördes
ett förenklat åtgärdsvalsstudieförfarande för sträckorna.
Emellertid har några av de mer komplexa sträckorna krävt en
vidare utredning enligt ordinarie åtgärdsvalsstudiemetodik.
Detta för att kunna fatta beslut om lämpliga åtgärder samt
lokalisering för sträckorna. Nedan redovisas de prioriterade
cykelvägarna för vilka fördjupade åtgärdsvalsstudier har
genomförts 2018–2022:
•

Väg 17, Trollenäs–Östra Asmundtorp

•

Väg 833, Oxie–Svedala
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•

Väg 110, Kustvägen–Saxtorp

•

Väg 1255, Bjuv–Åstorp–Hyllinge

Resterande av de utpekade cykelvägarna i Cykelvägsplan för
Skåne 2018–2029 finns redovisade i Bilaga 1 Åtgärdsvalsstudie
för Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 17, Trollenäs–Östra Asmundtorp
Idag saknas en trafiksäker relation mellan Trollenäs och Östra
Asmundtorp för oskyddade trafikanter. För att skapa en
trafiksäker förbindelse pekades en gång- och cykelväg längs
sträckan ut som prioriterad att bygga i Cykelvägsplan Skåne
2018–2029. Sträckan mellan Trollenäs och Östra Asmundtorp
är en viktig koppling för att binda samman orterna Östra
Asmundtorp, Gullarp och Trollenäs med stationerna i Eslöv
och Marieholm. Utöver det utgör sträckan en viktig länk för
att öka tillgängligheten till rekreationsmål och
fritidsaktiviteter. I förlängningen utgör kopplingen även en
saknad länk i basnätet för att binda samman Eslöv och
Landskrona. För att skapa en trafiksäker koppling för
oskyddade trafikanter har åtgärdsvalsstudien Trollenäs–Östra
Asmundtorp genomförts.
Med utgångspunkt från genomförd åtgärdsvalsstudie kommer
en gång- och cykelväg byggas under planperioden 2022–2033.
Sträckan medfinansieras med 50 procent av Eslövs kommun.
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ÅVS Trollenäs–Östra Asmundtorp

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 833, Oxie–Svedala
En cykelväg mellan Oxie och Svedala pekades ut som behov i
Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029. Förbindelsen mellan Oxie
och Svedala utgör en felande länk i basnätet för cykel. För att
skapa förutsättningar för barn och unga att på egen hand
cykla mellan Hyltarp och Svedala, främja arbetspendling
mellan Svedala och Malmö samt rekreation- och
fritidscykling, finns ett behov av att skapa en trafiksäker
förbindelse mellan orterna. För att ge förslag på en trafiksäker
koppling har åtgärdsvalsstudie Oxie–Svedala genomförts.
Under planperioden 2022–2033 kommer en separerad
cykelväg på delen Svedala–Hyltarp byggas. Resterande sträcka
fram till Oxie kommer anpassas till bygdeväg. Cykelvägen med
tillhörande bygdeväg medfinansieras med 50 procent av
Svedala kommun.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 110, Kustvägen–Saxtorp
I Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 pekades en cykelväg
mellan kustvägen och Saxtorp ut som prioriterad att bygga för
att skapa en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter
samt förstärka sträckans funktion för turism och rekreation.
Under planperioden 2018–2022 har åtgärdsvalsstudien
Oskyddade trafikanter länsväg 110 och 1141.1, Kustvägen–
Saxtorp genomförts. Studien resulterade i ett antal
rekommenderade åtgärder. Dock ansågs inga av de föreslagna
åtgärderna motiverade att gå vidare med, varför objektet
lades ner.

ÅVS Kustvägen–Saxtorp

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 1255, Bjuv–Åstorp–Hyllinge
Sträckorna Bjuv–Åstorp och Bjuv–Hyllinge pekades ut som
prioriterade cykelvägar att bygga i Cykelvägsplan för Skåne
2018–2029. De statliga vägarna som binder ihop orterna har
för höga hastigheter och trafikflöden för att kunna
rekommenderas för cykling i blandtrafik. Idag finns ett behov
av att koppla samman de tre orterna Bjuv, Åstorp och Hyllinge
277

Powered by Esri

för att tillgängliggöra kollektivtrafik, arbetsplatser, skolor och
fritidsplatser, samt skapa förutsättningar för rekreation- och
turismcykling. För att ge förslag på åtgärder för ökad
tillgänglighet och trafiksäkerhet i relationerna har
åtgärdsvalsstudien Bjuv–Åstorp–Hyllinge genomförts.
Under planperioden 2022–2033 kommer cykelvägar byggas
mellan relationerna. Cykelvägarna kommer att
medfinansieras med 50 procent av Helsingborgs och Bjuvs
kommuner.

ÅVS Bjuv–Åstorp–Hyllinge

Pågående åtgärdssvalstudier
I följande avsnitt presenteras pågående åtgärdsvalsstudier
som initierats för de prioriterade bristerna som pekades ut i
den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018–
2029. Åtgärdssvalstudierna genomförs i syfte att skapa ett
underlag för prioriteringen av investeringsbehov i den
Regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033, samt
satsningar i kommande nationella och regionala
transportinfrastrukturplan. Vidare presenteras pågående
åtgärdsvalsstudier för de statliga cykelvägar som pekats ut i
Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029.
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För följande sträckor har en åtgärdsvalsstudie initierats:
•

Väg 108, Staffanstorp–Trelleborg

•

E22/23, Trafikplats Rolsberga–Tjörnarp

•

Väg 1350, Glumslöv–Rydebäck

•

Väg 1144, Hofterup–Häljarp

Pågående åtgärdssvalstudier är inte listade utifrån en
prioriteringsordning.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 108, Staffanstorp–Trelleborg
Väg 108, sträckan Trelleborg–Staffanstorp, har varierande
standard. Ett antal standardhöjningar med fokus på
trafiksäkerhet och framkomlighet har genomförts under 2000talets början. De senaste årens trafikökning och fortsatt
prognostiserade ökning gör att vägen behöver studeras och
analyseras utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet. Vägen är
olycksdrabbad och ger såväl buller- och barriäreffekter som
trafiksäkerhetsproblem. Plankorsningen med Ystadbanan i
Svedala tätort är en flaskhals och trafiksäkerhetsrisk.
Åtgärder för plankorsningen ingår i den Regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018–2029 som objekt
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Väg 108 genom Svedala. Vad gäller cykel finns det behov av ett
antal förbättringar längs sträckan. Även infrastrukturbrister
för kollektivtrafik behöver studeras. För att ge förslag på
åtgärder har en åtgärdsvalsstudie initierats.
Åtgärdsvalsstudien väntas avslutas under 2022.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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E22/23, Trafikplats Rolsberga–Tjörnarp
Åtgärdsvalsstudien E22/23 Trafikplats Rolsberga–Tjörnarp är
ett omtag av den tidigare genomförda åtgärdsvalsstudien för
det namngivna regionala objektet 23/13 Höör/Ö Höör– Hörby,
vars åtgärder inte bedömdes som samhällsekonomiskt
lönsamma. I dialog med Region Skåne valde Trafikverket att
göra ett omtag i processen för att se om det går att hitta nya
lösningar. Sträckan som studeras i åtgärdsvalsstudien är väg
23 från E22 i höjd med trafikplats Rolsberga till Tjörnarp norr
om Höör. Åtgärdsvalsstudien påbörjades 2020 och kommer att
fortsätta in på år 2023. Objektets status är oförändrad och
objektet är fortfarande prioriterat i den regionala
transportinfrastrukturplanen. Utifrån rådande
omständigheter kommer tidpunkten för en insats i stråket
med största sannolikhet att förskjutas.
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Väg 1350, Pålstorp–Glumslöv
Sträckan pekades ut som prioriterat statligt cykelobjekt i
Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 för att skapa en trafiksäker
cykelförbindelse längs med Landskronavägen, sträckan
Pålstorp–Rydebäck. Sedan föregående planperiod har ett
samarbete etablerats mellan Landskronas och Helsingborgs
kommuner, Trafikverket och Region Skåne för att uppgradera
sträckan Landskrona–Helsingborg till en supercykelväg. Syftet
är att skapa en högkvalitativ sträcka för pendling med cykel
mellan Landskrona och Helsingborg via Glumslöv, Rydebäck
och Pålstorp. Koncept för supercykelstråk i Skåne är en viktig
utgångspunkt i åtgärdsvalsstudien och kommer vara
vägledande för att nå önskad standard i sträckan.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 1144, Hofterup–Häljarp
En trafiksäker cykelkoppling mellan Hofterup och Häljarp
pekades ut som prioriterad cykelväg att bygga i Cykelvägsplan
för Skåne 2018–2029. Idag går den nationella leden
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Sydkustleden med tillfällig dispens på sträckan, eftersom
vägen inte lever upp till godkänd standard avseende
trafiksäkerhet för nationell led. Dispensen löper ut år 2023.
Sydkustleden avser att behålla sin sträckning via Hofterup och
Häljarp, vilket förutsätter att en trafiksäker koppling kan
säkerställas. Vidare bidrar cykelvägen till att skapa ett
sammanhållet regionalt basnät för cykel genom att koppla
samman Landskrona med Malmö. Under 2021 planeras en
åtgärdsvalsstudie att påbörjas för att ge förslag på åtgärder i
syfte att säkerställa en trafiksäker koppling för oskyddade
trafikanter.

Prioriterade brister att utreda 2022–2033
Det finns fler brister i den skånska infrastrukturen än vad
som finns möjlighet att åtgärda under planperioden. Vilka
brister som prioriteras att utredas under planperioden 2022–
2033 baseras på inspel och dialoger mellan Region Skåne,
Trafikverket, representanter från fyra hörnsamarbetet mellan
Skånes geografiska hörn, och de skånska kommunerna.
Utredningarna blir ett viktigt underlag i prioriteringen av
satsningar under gällande planperiod samt i syfte studera nya
objekt som kan bli aktuella att prioritera in som satsningar i
kommande nationella och regionala
transportinfrastrukturplaner.
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I följande avsnitt presenteras prioriterade brister att studera
under kommande 2022–2033. Det kommer göras en
bedömning kring varje brist om en åtgärdsvalsstudie kommer
att krävas eller om tidigare utredningsmaterial är tillräcklig
för att gå vidare i planläggningsprocessen. De fyra
hörnsamarbetena i Skåne och Trafikverket har gett inspel på
vilka stråk som ska utredas vidare i en åtgärdsvalstudie. Syftet
med att ta fram åtgärdsvalsstudier är att inför nästa regionala
transportinfrastrukturplan och framtida investeringsbehov
har Region Skåne, Trafikverket och kommunerna i Skåne ett
underlag att utgå ifrån för att kunna göra prioriteringar. Att
generera en gemensam bild av behov och prioritering i
transportsystemet skapar förutsättningar för samsyn.
I denna remissversion kommer endast de prioriterade brister
som var utpekade i regional transportinfrastrukturplan 20182029 som ej studerats att listas. Prioriterade brister att utreda
kommer att uppdateras efter att samtliga officiella yttranden
hanterats. Ytterligare brister som kommer därför pekas ut i
den slutgiltiga versionen.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Väg 17, Landskrona–Eslöv
Sträckan mellan Landskrona och Eslöv är en del av regionalt
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prioriterade stråk för personresor, godstransporter och
kollektivtrafik. Målpunkter är främst intilliggande tätorter
med bostäder, arbetsplatser, handel, service samt tågstationer.
Stråket kan komma att fungera som en del av en extern
ringlinje som avlastar Malmö/Lund från genomgående
fordonstrafik. Längs med vägen finns redan relativt god
framkomlighet. För gång- och cykeltrafik finns det behov av
att underlätta tillgängligheten till stationerna i tätorterna
längs med stråket. De saknas också möjligheter att cykla
mellan tätorterna, från Billeberga och österut. För att utreda
lämpliga åtgärder bör en åtgärdsvalsstudie initieras under
planperioden 2022–2033.
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Väg 15, Osby–länsgränsen
Sträckan förbinder Skånes nordöstra delar med östra
Blekinge. Vägen har landsvägskaraktär, låg standard och är
mycket kurvig på stora delar av sträckan, vilket kan innebära
trafiksäkerhetsrisker. Vägen ger inte möjlighet till en gen
förbindelse mellan Osby och Olofström, vilket skulle vara
önskvärt. Ett ytterligare problem är att vägen passerar genom
flera samhällen, med tung trafik som orsakar buller och
barriäreffekter i orterna. Vägens utformning innebär en
utmaning för att kunna öka andelen som reser med
kollektivtrafik. Vidare finns bristande möjligheter att cykla på
sträckan.
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Väg 108, Örkelljunga–Ljungbyhed–Kävlinge
Vägen kopplar samman såväl mindre tätorter inom respektive
kommun som huvudorterna Örkelljunga och Kävlinge. Vägen
ger tillgänglighet till lokala och regionala mål såsom
rekreationsområden och större verksamhetsområden.
Sträckan Örkelljunga–Röstånga är prioriterad för
godstransporter. Sträckan Örkelljunga–Perstorp saknar både
gång- och cykelförbindelser och kollektivtrafik. Det finns en
trafiksäkerhetsproblematik på delar av sträckan eftersom
vägen har ett stort antal anslutande vägar och går genom
många samhällen. Vägen är smal och har dålig sikt. Det går ett
stort antal lastbilstransporter, vilka använder vägen som
genväg till E4, på sträckan norr om väg 21. Detta utgör en
trafikrisk eftersom gång- och cykelväg saknas där. Ytterligare
personbilstrafik genereras i stråket eftersom kollektivtrafik
saknas. Enligt uppgifter från Strada är sträckan
olycksdrabbad. En åtgärdsvalsstudie bör initieras under
planperioden 2022–2033 i syfte att finna lämpliga åtgärder på
sträckan.
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Tillgänglighet till hamnar
Skåne är en betydande hamnregion. En stor del av Sveriges
import och export går via de skånska hamnarna. Sedan 2013
har transporterna i hamnarna ökat med 4 procent varje år.
Idag råder brister i den anslutande infrastrukturen som kan
begränsa hamnarnas utveckling. För att bibehålla ett starkt
svenskt näringsliv och konkurrenskraft finns behov av
investeringar i transportledernas infrastruktur. Inom ramen
för projektet Hamnutveckling i Skåne har en broschyr och ett
kunskapsunderlag tagits fram. Broschyren presenterar
åtgärder kring hur infrastrukturen kan utvecklas för att stödja
hamnutvecklingen och sjöfarten. Kunskapsunderlaget,
Hamnutveckling i Skåne, ger en mer fullständig beskrivning
och redogörelse av flöden, funktioner samt ekonomiska
effekter. Dokumenten utgör ett viktigt underlag i vidare
utredningar som bör prioriteras i syfte att bibehålla och
stärka Skåne som betydande hamnregion.

Läs Broschyren

Läs Kunskapsunderlaget
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Identifierade brister för framtida supercykelvägar
Under 2019 och 2020 genomfördes stråkstudier på Skånes
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starkaste cykelvägar för pendlingsresor, med undantag från
cykelvägarna inom Hässleholm enligt önskemål från
kommunen. Stråkstudierna genomfördes i syfte att identifiera
brister och ge förslag på åtgärder för att höja standarden till
supercykelväg, enligt Koncept för supercykelstråk i Skåne.
Omfattning och komplexitet av de identifierade bristerna
utmed vägarna varierar i hög grad. Brister av enklare
karaktär utmed statligt och kommunalt vägnät kan åtgärdas
under planperioden genom den regionala
infrastrukturplanens potter. För några av vägarna kommer en
åtgärdsvalsstudie vara nödvändig att initiera under
planperioden för att hantera identifierade brister utmed
stråken.
Identifierade brister för de potentiella supercykelvägarna
redovisas i kartan Stråkinventering för supercykelstråk i
Skåne.

Brister i den skånska cykelvägvisningen
Idag är cykelvägvisningen i många fall bristfällig, inte minst
på de regionala stråken som domineras av statlig
infrastruktur. För att skapa bättre förutsättningar att hitta sin
cykelväg fram har Stråk- och vägvisningsplan för cykel i Skåne
- dialogversion tagits fram. Kartan ger en schematisk bild över
hur Skånes tätorter skulle kunna kopplas samman med
vägvisning. Hur den slutliga vägvisningen kommer att se ut
kommer att arbetas fram i samverkan mellan Region Skåne,
Trafikverket och Skånes kommuner under planperioden. Som
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pilot har det regionala nätet skyltats upp på det statliga
vägnätet runt Malmö-Lund området med omnejd. Ambitionen
är att fortsätta vägvisningen av hela det regionala cykelnätet
under planperioden 2022–2033 med stöd från erfarenheter
och lärdomar från pilotprojektet. Idag blandas skyltar i stor
utsträckning på de statliga cykelvägarna. I samband med att
den regionala cykelvägvisningen sätts upp kommer gamla och
inaktuella skyltar plockas ner för att skapa ordning och reda i
den skånska cykelvägvisningen.
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Planens effekter och
påverkan
Regionala och nationella mål
Denna del av regional transportinfrastrukturplan 2022–
2033 visar effekter och påverkan på, samt kopplingarna
till de nationella transportpolitiska målen, regionala
ställningstaganden och mål. I kommande kapitel beskrivs
det även hur planen står sig ur ett hållbarhetsperspektiv
och i sista kapitlet finns tillhörande
Miljökonsekvensbeskrivningen till planen. I direktivet
från regeringen inför kommande planperiod 2022–2033
förtydligade man formuleringar kring klimatmål och ökat
bostadsbyggande och det har därmed också behandlats.

Nationella och transportpolitiska målen
Läs mer på Trafikverkets hemsida

Planens påverkan på
funktionsmålet och
hänsynsmålet
Bedömning av planens påverkan
på nationella transportpolitiska mål har delvis gjorts på
objektsnivå för funktionsmålet, men i följande mål i detta
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kapitel beskrivs påverkan på en mer generell nivå då målen
på många sätt strävar åt samma håll och för att undvika för
mycket upprepning i text.
I funktionsmålet finns ett antal preciseringar som planen har
bedömts utifrån. Dessa beskrivs nedan.
Ett mötesspår vid Attarp och utbyggnad av Skånebanan leder
till robusthet i järnvägsnätet, minskad restid för pendlare
samt minskad risk för störningar. Detta ger en positiv effekt
för såväl pendlare som godstransporter.
Satsningar på dubbelspår längs Västkustbanan bidrar till att
kraftigt öka robustheten och kapaciteten i järnvägsnätet och
minskar restiden i ett område som har stor inflyttning och
ökat pendlingsresande. Tillgängligheten mellan Malmö och
Göteborg blir avsevärt bättre. Längs med sträckan finns även
skånska regionala kärnor och tillväxtmotorer såsom
Landskrona och Helsingborg.
Lommabanan med planskild korsning (etapp 2) kommer
ytterligare underlätta för resande på Lommabanan med de
nya stationerna i Alnarp och Flädie.
Satsningar på Skånebanan och Ystadbanan ska höja
kapaciteten och öka pålitligheten på dessa befintliga banor.
ITS på E6an ökar trafiksäkerheten och underlättar för
trafikanter i realtid vid uppkomst av olyckor etc. Med ITS
(Intelligent transportsystem) kommer man kunna styra,
påverka och kommunicera bättre med trafikanterna och
tillgängliggöra mer kapacitet på vägen.
Andra järnvägsåtgärder syftar till att bygga bort rådande
kapacitetsbrister och därmed öka tillgängligheten.
Satsningarna på SkåneExpressen möjliggör en tidsförtätning
av Skåne och bidrar till en gemensam arbetsmarknad och
tillgång till kultur, fritid och rekreation. Samtidigt ökar såväl
tillgängligheten som punktligheten och pålitligheten.
Tillgängligheten stärks till kollektivtrafik genom gång- och
cykelåtgärder. Den större satsningen som görs på regionalt
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prioriterade stråk ökar möjligheterna att pendla med cykel.
De regionala vägobjekten bidrar till minskad restid samt ökad
säkerhet och tillgänglighet mellan de skånska orterna.
Åtgärderna på väg 13/23 mellan Höör och Hörby och väg 23
mellan Hörby och Ekeröd samt Hässleholm och Sandåkra
leder till bättre tillgänglighet mellan norra Skåne och Malmö.
Väg 19 är viktig ur ett nord-sydligt perspektiv och ökar
tillgängligheten mellan Kristianstad och vidare upp mot
Kronoberg.
Väg 108 tillhör det regionalt viktiga vägnätet för persontrafik
och fyller en viktig lokal funktion mellan Staffanstorp och
Lund. Här kommer man även att lägga fokus på
tillgängligheten för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.
Sträckan mellan Sjöbo och Tomelilla på Väg 11, som är
regionalt viktig för persontrafik, godstrafik och kollektivtrafik,
ingår i planen för utveckling av SkåneExpressen och utgör en
regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar.
Utöver mötesseparering ska framkomligheten för
kollektivtrafiken ökas.
Väg 108 genom Svedala är en regionalt viktig väg för
persontrafik. Åtgärder på vägen ökar tillgängligheten till
lokala målpunkter men fungerar även som ett viktigt
alternativ till den tidvis hårt belastade E6:an genom Skåne.
Avseende planens påverkan på jämställdhet mellan könen
kan det konstateras att de regionala vägobjekten
sammantaget ger en neutral påverkan. Både män och kvinnor
bedöms få en ökad tillgänglighet. Bilen är det trafikslag som
får den största tillgänglighetsförbättringen av dessa åtgärder.
Generellt sett är det fler män än kvinnor som kör bil.
Järnvägsåtgärder, kollektivtrafik och cykelvägsåtgärder ger en
positiv påverkan på jämställdhet, eftersom kvinnor i högre
grad utnyttjar dessa trafikslag. I planförslaget sker en
omfördelning av resurser från biltrafik till kollektiv-, gångoch cykeltrafik då mer än hälften av de satsade medlen går till
åtgärder som ökar tillgängligheten med dessa trafikslag. Även
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andel kollektivtrafik gynnas av järnvägs- och bussåtgärder.
Tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel för barn,
äldre (65+) och för personer med funktionsvariation bedöms
förbättras avsevärt. Bland annat görs en fortsatt satsning på
tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt en ökad satsning
på cykelvägar, vilket kommer att öka barns och ungas
rörelsefrihet. En större satsning på regionala prioriterade
cykelvägar kommer öka andelen som kan cykelpendla till jobb
och till kollektivtrafik i de större orterna och städerna. Hur
större väg- och järnvägsutbyggnader påverkar
tillgängligheten för personer med funktionsvariation, samt för
barn och ungdomar, påverkar i hög grad av utformningen av
respektive objekt. Det finns mer att att uttömma vad gäller
analys av jämställdhet, vilket bör behandlas i framtida
strategier för social hållbarhet.
I hänsynsmålet finns ett antal preciseringar som planen har
bedömts utifrån. Nedan följer en generell beskrivning.
Trafiksäkerhetseffekterna är mycket positiva för merparten
av åtgärderna i planen. Många av satsningarna görs i tätort
där det finns en konkurrenssituation mellan motorfordon och
gång/cykel. Åtgärderna i planen kommer att påverka
trafiksäkerheten positivt såväl i landsbygd som i tätort. Sänkta
hastigheter uppmuntrar till att fler går eller cyklar, vilket
bidrar till ökad fysisk aktivitet och positiva folkhälsovinster.
Denna effekt kommer att märkas främst i tätorter. De åtgärder
som görs utanför tätort bedöms främst leda till ökad
trafiksäkerhet för den motoriserade trafiken och inte öka
cyklandet. Nya cykelvägar bidrar till att öka trafiksäkerheten,
främst utanför tätort där nya cykelvägar byggs längs med
trafikerade vägar. I tätort är effekten svårbedömd, då det
finns en något ökad risk för trafikolyckor när fler väljer att
cykla. Flertalet av de regionala vägobjekten planeras att
byggas om till mötesseparerad 2+1-väg. Det innebär möjlighet
till omkörning utan mötande trafik. Detta leder till en minskad
risk för olyckor på sträckan. Samtidigt gör mitträcket vägen
känsligare för störningar då förbiledning försvåras.
Åtgärderna bedöms inte ge en avsevärd positiv
riktningsförändring avseende miljön, jämfört med föregående
plan. Man kan således säga att planförslaget delvis bidrar till
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att överbrygga det gap som idag finns mellan den
prognosticerade utvecklingen för vägtrafikens utsläpp och de
uppsatta klimatmålen. Hur stor del av gapet som planförslaget
kan överbrygga är svårt att svara på, men satsningar på mer
kollektivtrafik och cykel ökar möjligheterna. I kombination
med en större satsning mot hållbara trafikslag kan de
satsningar som görs i planen successivt bidra till en planering
som styr mot måluppfyllelse av uppsatta klimatmål. Men för
att nå de uppsatta klimatmålen behövs fler åtgärder,
incitament och andra typer av förändringar och utbyggnader
än vad planen i dagsläget råder över. Mer om detta under
fliken Förutsättningar, där vi tillsammans med Trivector gjort
en Framtidsspaning för infrastruktur och transporter.
Persontågssatsningarna har en positiv påverkan på klimatet,
då andelen resor med kollektivtrafiken ökar. Drygt hälften av
budgetramen satsas på åtgärder som minskar efterfrågan på
personbilstransporter och främjar resande med gång, cykel
och kollektivtrafik. Den ökade andelen samfinansiering
kommer att gynna kollektivtrafiken ytterligare. De namngivna
vägobjekten bedöms stärka bilens relativa attraktivitet och
kan innebära ökad andel bilresor. Framförallt bedöms den
ökade samfinansieringen till infrastruktur för
kollektivtrafiken medföra positiv inverkan på klimatet. Statlig
medfinansiering till kommunala cykelvägar och regionalt
prioriterade stråk bedöms också ge en mycket positiv
påverkan på klimatmålet, eftersom dessa satsningar i de flesta
fall görs i tätort (eller mellan tätorter) där potentialen för
ökad cykling är stor. Övriga mål för miljökvalitet och ökad
hälsa bedöms inte påverkas i någon större utsträckning, med
undantag för satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik i
tätort.
Då kraven på bulleråtgärder är högre vid nybyggnad än vid
ombyggnad bör antalet personer som har bullernivåer över
55 dBA minska, vilket innebär att antalet bullerstörda
personer bör minska. Dock är effekten på tysta områden
negativ i de fall vägar byggs ut i ny sträckning. Med en ökad
andel icke fossila drivmedel samt med renare och effektivare
motorer i fordonsparken väntas utsläppen av kvävedioxider
och partiklar minska. Hur stor effekten blir beror på hur
snabbt utfasningen av dieselmotorer sker och hur snabbt
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infrastrukturen för alternativa fordon byggs och rullas ut.
Vidare ger majoriteten av de namngivna vägobjekten en
negativ påverkan på landskapsbild, barriärer och mark. Nya
och bredare vägar och järnvägsspår innebär ofta att bördig
jordbruksmark tas i anspråk. Påverkan på skyddsvärda
områden för natur är i de flesta fall beroende på
utformningen av vägen eller järnvägen och behöver utredas
vidare i projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar.
Under målet för ökad hälsa är bedömningen övervägande
positiv påverkan eller ingen påverkan för de flesta
åtgärdskategorierna. Undantaget gäller ett antal regionala
vägobjekt som innebär att hastighetsgränserna höjs. Påverkan
på luftkvaliteten för vägobjekten är totalt sett negativ
eftersom ökad trafik och ökad hastighet ger ökade utsläpp av
hälsoskadliga kväveoxider och partiklar. Satsningar på
järnvägsobjekt och busstrafik ger generellt en positiv
påverkan på fysisk aktivitet, om de innebär att antalet bilresor
minskar och antalet anslutningsresor med gång eller cykel,
som främjar hälsan, därmed ökar. Det kan dock finnas en
konkurrenssituation mellan cykel och kollektivtrafik på korta
sträckor vilket gör att satsningar på busstrafik i tätort har en
osäker effekt på fysisk aktivitet. Den positiva hälsoeffekten av
ökat cyklande är flera gånger större än effekterna av en
eventuellt försämrad trafiksäkerhet. Åtgärden ökar
möjligheterna för barn att cykla då cyklisterna separeras från
bilister och framkomligheten för cyklister ökar. Hälsan
gynnas också av de minskade emissionerna, och därmed
minskade luftföroreningarna, från biltrafiken. Bullernivåerna
minskas också något när biltrafiken minskar. I vilken mån de
regionala vägobjekten bidrar till ökad fysisk aktivitet är
beroende av om det byggs ett parallellt gång- och cykelnät
eller inte. Hur hälsoaspekter såsom buller påverkas beror i
hög grad på om trafiken eller hastigheten ökar. Ett ökat
transportarbete på väg kommer att leda till ökade
bulleremissioner och därmed ökade bullerstörningar.
Förtätning i de större städernas centrala och halvcentrala
delar tillsammans med ökad trafik bedöms öka de totala
bulleremissionerna från transportsektorn utan plan för
bulleråtgärder. Elfordon är tystare än fordon som drivs med
fossila drivmedel, men effekten blir stor först när en
betydande del av fordonsflottan är utbytt. Denna aspekt
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förstärks ytterligare av det faktum att folkökning och
flyttningar leder till en ökad koncentration av människor,
bebyggelse och transporter i de områden som redan idag är
utsatta för buller.

Det öppna Skåne 2030 – Skånes Utvecklingsstrategi
Läs mer om regionala mål och
strategier under fliken
Förutsättningar

Planens påverkan på det
öppna Skåne 2030
Infrastruktursatsningar har ingen
specifik koppling till något av
visionsmålen, men utgör däremot
en del av en grundstomme för
möjliggörandet och utvecklingen
av visionerna. Genom de regionala vägobjekten minskar
restiderna för bil- och bussresenärer och säkerhetshöjande
åtgärder genomförs för att kunna upprätthålla en bra
framkomlighet och rörlighet inom och genom Skåne. Genom
samfinansiering av järnvägsinvesteringar ökar
tillgängligheten för persontågstrafik till nya orter. Dessutom
säkerställs punktlighet och ökad kapacitet för både gods och
persontågstrafik. Tillgängligheten och robustheten ökar
genom att planen samfinansierar järnvägsutbyggnader på
Västkustbanan, Skånebanan och Ystadbanan, vilket bidrar till
målet om kollektivtrafikens marknadsandel. De riktade
åtgärderna för kollektivtrafik på statliga vägar möjliggör
utvecklad regional busstrafik. Riktade trafiksäkerhetsåtgärder
möjliggör en hög framkomlighet med hänsyn tagen till
trafiksäkerhetsmålen både i det statliga och kommunala
vägnätet. Genom infrastrukturåtgärder ökar framtidstron och
andra satsningar på attraktionskraft, goda livsmiljöer och att
vara en stark tillväxtmotor har stor bäring på hur
infrastrukturen utvecklas.
Utbyggnad av cykelvägar på landsbygden och statlig
medfinansiering till kommunala utbyggnader i tätorter ökar
tillgängligheten med cykel, både som egna resor och genom
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bättre kopplingar till stationer och hållplatser. Målet att
kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på minst 40
procent medför riktade åtgärder i specifikt syfte att förbättra
förutsättningarna för busstrafiken, både på statligt och
kommunalt vägnät. Satsningen på SkåneExpressen bidrar till
att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Andra åtgärder som
genomförs är förbättrad framkomlighet, modernisering av
hållplatser samt förbättring och uppgradering av gång- och
cykelvägar. Samfinansiering av järnvägsinvesteringar
möjliggör ny regional persontågstrafik och förbättrad kvalitet
i befintlig trafik'.

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
Läs mer om regionala mål och strategier under fliken
Förutsättningar

Planens påverkan på ett
hållbart transportsystem i
Skåne 2050 och
färdmedelsmålen
Genom satsningar på de regionala
vägobjekten minskar restiderna
för bil- och bussresenärer.
Säkerhetshöjande åtgärder
genomförs för att kunna
upprätthålla en bra
framkomlighet. Genom
samfinansiering av järnvägsinvesteringar ökar robustheten
och kapaciteten för att kunna driva ökad efterfrågan
kommande år och möta upp trafiken från Europa när
Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar. De riktade åtgärderna för
kollektivtrafik på statliga vägar möjliggör utvecklad regional
busstrafik och riktade trafiksäkerhetsåtgärder möjliggör en
hög framkomlighet med hänsyn tagen till
trafiksäkerhetsmålen både i det statliga och kommunala
vägnätet. Utbyggnad av cykelvägar på landsbygd och statlig
medfinansiering till kommunala utbyggnader i tätorter ökar
tillgängligheten med cykel, både som egna resor och genom
bättre kopplingar till stationer och hållplatser. Målet att
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kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på minst 40
procent medför riktade åtgärder i specifikt syfte att förbättra
förutsättningarna för busstrafiken, både på statligt och
kommunalt vägnät. Satsningen på SkåneExpressen bidrar till
att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Andra åtgärder som
genomförs innebär förbättrad framkomlighet, modernisering
av hållplatser samt förbättrade gång- och cykelanslutningar.
Samfinansiering av järnvägsinvesteringar möjliggör ny
regional persontågstrafik och förbättrad kvalitet i befintlig
trafik.
Det finns en målkonfliktsproblematik gällande biltrafiken.
Enligt Trafikverkets allmänna prognoser kommer biltrafiken i
Skåne att öka med nästan 50 %, medan Region Skånes
färdmedelsmål är en nollprocentig ökning fram till år 2030
resp 2050. Trafikverket räknar med att biltrafiken ska öka
med 1,4 % per år i Skåne fram till 2040 och därefter 0,8 % per
år fram till 2050. Med andra ord visar Trafikverkets prognoser
på en ökning på 14% mellan 2021 och 2030, och 42% mellan
2021 och 2050. Denna diskrepans behöver överbryggas så att
mål och prognoser överensstämmer någorlunda, och så att
problemlösningarna överensstämmer med verkligheten och
matchar den utveckling på andra håll som kan påverka
framtidens trafik och transporter. Pandemin har verkligen
haft inverkan på hur vi reser och vart. Det är därmed oerhört
viktigt att man tar detta året på allvar och drar nytta av det
som inträffat under 2020/2021, men också att man analyserar
in- och utdata och använder prognosverktyg för att kunna
komma så nära verkligheten som möjligt. Det är ju ingen
hemlighet att infrastruktur blir dyrare och dyrare. Finns det
lösningar som inte behöver innebära stora kostsamma
åtgärder så är det efter detta år viktigt att kunna skörda de
mer lågt hängande frukterna för att nå våra färdmedels– och
klimatmål. För att kunna nå färdmedelsmålen behöver alla
involverade i flernivåsystemet för transport och
infrastrukturplanering jobba mer målstyrt. Mer aggressiva
styrmedel måste till. För att få ett fungerande samhälle krävs
överlappning i styrmedelskompotten. Det krävs samsyn och
synkning mellan flera branscher och politiken kring vad som
måste till för att förändring ska ske mot mer hållbara
lösningar, och för att målen ska kunna uppnås.
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När det gäller påverkan på färdmedelsfördelningen som
Region Skåne beslutat i Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050 skapar planen till viss del goda
möjligheter till en överflyttning av resor från bil till
kollektivtrafik samt cykel. Framförallt gäller det satsningen på
SkåneExpressen, ökad samfinansiering till järnvägsobjekt
samt Supercykelvägar. Dessa syftar också till att fånga upp
stora volymer potentiella cykelpendlare. Påverkan på
färdmedelsfördelningen är i hög grad beroende på samverkan
med andra samhällssektorer. Nationell transportplan har i
sammanhanget en betydelse, eftersom den hanterar stora
satsningar på nationella vägar och järnvägar. Planens ökade
medel till åtgärder främst på järnvägsnätet kan bidra till att
trafikslagsfördelningen för godstrafiken i Skåne går mot
målet. Det kommer dock krävas ytterligare satsningar, såväl
fysiska som genom styrmedel och lagändringar, för att målet
ska kunna nås. Planens satsningar räcker inte för att skapa
tillräcklig kapacitet i kollektivtrafiken för att klara av den
överflyttning till kollektivtrafik, gång och cykel som de
uppsatta målen kräver. Det finns också en mycket viktig
koppling till den kommunala samhällsplaneringen, där
planering av nya bostäder och verksamheter spelar en viktig
roll för måluppfyllelsen. Den ekonomiska styrningen mot
alternativa drivmedel och val av färdmedel är också en viktig
aspekt.

Planens påverkan på Regionplan 2022–2040
I Regionplan 2022–2040 är kärnan för arbetet de
planeringsstrategier som man tillsammans med kommuner
och andra aktörer i Skåne tagit fram.
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Planeringsstrategierna utgör den översiktliga
utvecklingsinriktningen i planen. De är även de utmaningar
som Region Skåne identifierat som särskilt viktiga för den
fysiska planeringen i Skåne att bemöta. Planen består av sex
övergripande planeringsstrategier och en strukturkarta som
tillsammans utgör planens övergripande strategiska riktning.
Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional riktning
och verkar för avvägningar som skapar hållbara fysiska
strukturer som långsiktigt gynnar Skåne som helhet. Den
regionala transportinfrastrukturplanen följer tydligt
Regionplanens inriktning. Det är främst strategierna för att
utveckla flerkärnigheten och stärka sambandet mellan stad
och land, stärka tillgängligheten och binda samman Skåne,
samt stärka Skånes relationer med omvärlden, som den
regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033 kan
påverka och stärka.
Satsningarna på samfinansiering av efterlängtade större
järnvägsobjekt ligger väl i linje med Regionplanens
intentioner. Detsamma gäller för den nya och relativt stora
satsningen på supercykelvägar, vilka syftar till att stärka
tillgänglighet och binda samman Skåne, i stort och smått.

Hållbar utveckling och bostadsbyggande
Bedömning av planens påverkan på hållbar utveckling
och bostadsbyggande
Den sociala aspekten av hållbar utveckling har ännu inte fått
ordentligt genomslag i planeringen av infrastrukturen eller
transporter. Därför kan vi inte påstå att hållbarhetens tre
aspekter behandlats lika inför denna planeringsomgång. Det
finns givetvis ansatser i åtgärderna kring tillgänglighet,
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attraktivitet och samspelet mellan stad och land som rimmar
med de sociala aspekterna. Man har i flera tidigare
planeringsperioder baserat utbyggnad av infrastrukturen i
Skåne på just flerkärnigheten och målsättningen att binda
samman Skåne. Detta är grundpelarna i arbetet även idag. I
den mån det är möjligt med de resurser som finns, vill man
uppnå mål på olika nivåer för att göra vardagen enklare för
invånarna och för att stärka Skåne som aktör i Sverige och i
omvärlden. Men djupgående analyser i enskilda åtgärder med
socialt fokus har man alltså inte gjort inför denna planperiod.
Detta är ett arbete som kan följa under planperiodens gång.
Social hållbarhet
Den sociala hållbarheten behöver analyseras både på en mer
lokal och regional nivå, exempelvis genom att jämföra den
socioekonomiska statusen på olika områden i städerna och
studera vilka tillgänglighetsförbättringar som dessa får. Även
det geografiska perspektivet, det vill säga, vilka olika delar av
Skåne som får ökad tillgänglighet – är viktigt att studera. Detta
har inte konsekvent ingått i framtagna bedömningsgrunder.
Generell tillgänglighetsanalys av objekt, stora som små, görs
alltid i processen, men de har inte ställts emot varandra
Vad är social hållbarhet?
Ofta är det tillgängligheten och tryggheten för barn och äldre
lokalt i vardagen man pratar om när man ska beskriva
transportsystemet ur ett socialt perspektiv. Det är även ofta
dessa grupper som drabbas hårdast när t ex bussar på
landsbygden dras in. Andra åtgärder, som exempelvis
trängselavgifter eller förhöjda p–avgifter, slår hårt mot
låginkomsttagare i urbana perifera områden.
Infrastruktur och trafiksatsningar har i olika studier visat sig
stärka tilliten till samhället i stort, medan frånvaro av dessa
gör att man känner sig bortglömd och nedprioriterad. Detta
skapar i sig andra sociala problem. Därför är det viktigt att
geografiskt balansera satsningar i den fysiska miljön lokalt
och regionalt. När man pratar om social hållbarhet finns det
några olika begrepp som det är bra att ha koll på kring
infrastrukturplanering och samhällsutveckling i stort.
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Transportfattigdom handlar om behov och vad de får för
konsekvenser, medan transporträttvisa handlar mer om hur
man bygger bort transportfattigdom. Alltså, vilka åtgärder och
objekt som ska prioriteras för att ordna till det som inte är
"rättvist". Vidare beskrivning av transporträttvisa handlar om
att olika grupper har olika behov, och det handlar INTE om att
alla ska få lika eller allt, utan "rätt åtgärd på rätt plats". Oftast
handlar det om många olika åtgärder. Komplexiteten i arbetet
kan vara stor. Man bör lyfta sociala nyttor i val av åtgärder för
tillgänglighet. I nästa steg är det viktigt att inte utgå från att en
åtgärd som funkar på en plats också bidrar till en bra lösning
någon annanstans. Ett exempel: Aktivt resande kanske inte är
för alla alltid. Har man ett fysiskt krävande jobb där man är
aktiv större delen av dagen kanske man inte ser det som ett
plus (motion i vardagen) att cykla tre kilometer till en station,
ta ett tåg och sedan gå två kilometer till sin arbetsplats. Andra
aspekter kan vara att en i hushållet har tillgång till bil på
grund av ekonomiska förutsättningar eller
parkeringsmöjligheter. Med undermålig kollektivtrafik blir
det därmed ojämställt, då den ena parten exempelvis får svårt
att ta sig från bostaden till jobbet och har begränsade
möjligheter att arbeta långt från hemmet.
Satsningarna i planen bidrar till ökad andel kollektivtrafik
genom ökad samfinansiering till nationell plan. Detta kan
bidra till att socioekonomisk utsatthet, etnisk exkludering och
geografisk segregering minskar, genom just ökad
tillgänglighet. Satsningen SkåneExpressen är ett annat
exempel som kommer underlätta för personer att ta sig till en
större arbetsmarknad. Högkvalitativ kollektivtrafik även i
mindre orter stärker därmed flerkärnigheten. Satsningen på
supercykelstråk hjälper också fler att snabbt och smidigt ta sig
in till centralorten för jobb eller pendling till annan ort.
Trafikverket har under 2020 tillsammans med Trivector tagit
fram rapporten "Sociala nyttor och onyttor av
transportåtgärder" för att integrera social hållbarhet i olika
delar av verksamheten. Social hållbarhet kommer definitivt
att användas mer och mer som en aspekt i bedömning av
framtida infrastruktur. Det finns perspektiv av den sociala
delen i planeringen av framtida infrastruktur som vi bör ta i
beaktning kommande år. Det är effekten av åtgärder som är
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intressant, inget byggs ju bara för att, och att jobba både mer
djuplodande med den sociala biten och vidga poolen av
potentiella samarbetspartners kommer bara att göra
resultatet och lösningarna bättre.
Samhällsekonomi
Samhällsekonomisk hållbarhet kan beräknas på olika sätt.
Utveckling av infrastrukturen handlar om att se ekonomin
som ett medel för att uppnå mål för social hållbarhet inom
ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Konkret innebär
detta hur största samhällsekonomiska nytta och sociala
värden kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad
och med hänsyn och anpassning till ekologiska värden. För
samtliga namngivna objekt som är kostnadsberäknade till
mer än 50 miljoner kronor har Trafikverket genomfört en
samhällsekonomisk bedömning. Det har också sammanställts
en bredare beskrivning för åtgärden, med beskrivningar av
mjuka faktorer som inte har prissatts eller är möjliga att
prissätta. Den samlade effektbedömningen utgår från den
målstruktur som finns inom svensk transportpolitik i enlighet
med den transportpolitiska propositionen Mål för framtidens
resor och transporter (Prop. 200809:93). Bedömningarna finns
tillgängliga på Trafikverkets hemsida. I Trafikverkets
samhällsekonomiska bedömningar som görs för alla
namngivna objekt över 50 miljoner kronor beräknas en
nettonuvärdeskvot, NNK. Åtgärdens samlade nettonytta, dvs
nyttan minus kostnaden, divideras med dess totala kostnad.
Enkelt uttryckt kan detta sägas vara ett mått på hur mycket
man får tillbaka per satsad krona. Ju högre NNK-värde en
åtgärd får, desto mer lönsam är den.
På sikt kan den stora kostnadsökningen i alla objekt äta upp så
mycket av kostnadsutrymmet att inget nytt kan läggas till
under lång tid. Det är oroväckande, med tanke på att det till
stor del är från och med nu och fram till 2030 som är den
kritiska perioden för omställning av Sveriges och övriga
världens transportsystem.
Bedömningarna finns tillgängliga på trafikverkets hemsida
Effektbedömningar
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Effekter på bostadsbyggande (uppdateras efter
remissperioden)
Enligt regeringens direktiv ska länsplaneupprättarna beskriva
vilka effekter olika infrastrukturåtgärder i länsplanen väntas
ge på förutsättningarna för bostadsbyggandet. Skånes
utveckling är beroende av en effektiv kollektivtrafik som
binder samman hela den flerkärniga regionen och dess
arbets- och bostadsmarknader. Satsningar på kollektivtrafiken
har en avgörande betydelse för att Skåne ska nå en hållbar
tillväxt. Skånes andel av rikets befolkning ökar, men utan
motsvarande andelsökning av sysselsättning och produktion.
Den stora inflyttningen i regionen i kombination med eftersatt
bostadsproduktion hindrar regionens tillväxt. En hämmad
bostadsmarknad innebär negativa följder för bland annat
tillgång till utbildning, arbete, kompetensförsörjning,
matchning på arbetsmarknad, social integration och
miljömässig hållbarhet. Skånes befolkning ökar med drygt 10
000 invånare årligen. Folkmängden ökar i alla delar av
regionen med en polarisering mot Malmö–Lund. I stora delar
av Skåne råder idag bostadsbrist som följd av eftersatt
bostadsproduktion den senaste tioårsperioden. Årligen skulle
cirka 7 000 (Länsstyrelsen i Skåne) bostäder behöva byggas
för att möta befolkningsökningen. Under år 2015
färdigställdes bostäder motsvarande 60 procent av det årligt
beräknade bostadsbehovet i Skåne. Även om det för
nuvarande byggs mycket bostäder är det minst lika viktigt att
bostadsbyggandet fortsätter, i samma takt eller högre, över
tid. År 2017 gjorde Region Skåne gjorde en sammanställning
av den stationsnära planberedskapen i kollektivtrafikstråk.
Med stationsnära läge avses en radie om 1500 meter från
tågstation och en radie om 1000 meter från en
regionbusshållplats. Sammanställningen avser
planerings beredskap, det vill säga inte detaljplanelagd
bebyggelse utan bostäder som framgår av översiktligare
dokument såsom till exempel översiktsplan. Denna
sammanställning ligger till grund för nedanstående
antaganden om bostäder kopplat till åtgärder i regional
transport infrastrukturplan 2022–2033.
303

Samfinansiering nationell transportplan
Västkustbanan
I stationssamhällen på sträckan mellan Helsingborg C och
Ängelholm, som idag har enkelspår men där en utbyggnad till
dubbelspår är angelägen, bedöms det finnas en
planberedskap för 3 700 bostäder. Cirka hälften av den
detaljplaneberedskap som finns utgörs av de outnyttjade
byggrätterna i stationsorterna Maria, Ödåkra och Kattarp. En
utbyggnad av Västkustbanan mellan Helsingborg C till
Ängelholm ger inte endast effekter på bostadsbyggande i
stationssamhällena, utan även en förbättrad tillgänglighet
längs med hela stråket. Andra kommuner med hög
stationsnära planberedskap är Kävlinge med 2 150 bostäder.
Totalt finns det längs med hela Västkustbanan stationsnära
planberedskap för cirka 18 700 bostäder.
Lommabanan
Lommabanan, ger möjlighet till ny Pågatågstrafik i fyra
samhällen - Furulund, Flädie, Lomma och Alnarp. Dessa är
idag attraktiva bostadsorter, men är nu beroende av buss för
att kollektivtrafikförsörjas. I de fyra nya stationsorterna finns
idag 6634 bostäder och beredskap för ytterligare 3 000
bostäder. Burlövs kommun har även en planberedskap på 4
000 bostäder i stationsorterna Burlöv och Åkarp. Totalt finns
det längs med Lommabanan stationsnära planberedskap för
cirka 13 000 bostäder.
SkåneExpressen går genom många orter i Skåne men det
fanns inte möjlighet att studera planberedskapen för alla
dessa i detta skede. I bedömningen av planberedskapen har
det därför gjorts ett urval av orter, vilka redovisas nedan.
Stråket Helsingborg–Örkelljunga
SkåneExpressen Örkelljunga–Helsingborg ger förutsättningar
för att skapa attraktivt boende i nordvästra Skånes skogsbygd.
Örkelljunga är beläget utefter E4:an, med stor arbetspendling
söderut till Helsingborg. Beredskap för 1 460 bostäder finns i
de två samhällena Örkelljunga och Åstorp, som därigenom får
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förbättrad nåbarhet. Total finns det en stationsnära
planberedskap längs med hela stråket för cirka 1 900
bostäder.
Stråket Helsingborg–Höganäs
SkåneExpressen Höganäs– Helsingborg, längs väg 111, ger
möjlighet att kollektivtrafikpendla in till Helsingborg eller
vidare med regionaltåg från boendepopulära kustsamhällen. I
de fyra samhällena Höganäs, Viken, Domsten och
Hittarp/Laröd finns det i dag 9 702 bostäder och beredskap för
1 450 nya bostäder. Den redan idag högt belastade
bussträckan når snart kapacitetstak och SkåneExpressen
etablerar en framtida möjlig spårvägssträckning. Total finns
det en stationsnära planberedskap längs med stråket för cirka
2 200 bostäder.
Stråket Skanör/Falsterbo–Malmö
Skånesexpressen Malmö – Vellinge ger förutsättningar för att
bostadstillskotten i de attraktiva samhällena på Näset kan nå
Malmö med kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik som
därigenom minskar bilberoendet. I de fem samhällena
Tygelsjö, Höllviken, Ljunghusen, Skanör–Falsterbo och
Vellinge finns i dag 11 420 bostäder och en beredskap för 2
300 bostäder. Totalt finns det en stationsnära planberedskap
längs med stråket för cirka 3 200 bostäder.
Stråket Kristianstad–Osby
SkåneExpressen Kristianstad – Osby, som ansluter via väg 118
till väg 19, kompletterar systemet. I Hanaskog, Knislinge,
Broby samt Osby finns en stationsnära planberedskap på 687
bostäder. Vid högskolan i Kristianstad finns en stationsnära
planberedskap på 1 660 bostäder. Totalt finns det en
stationsnära planberedskap längs med stråket för cirka 4 000
bostäder.
Stråket Ystad/Simrishamn–Kristianstad
SkåneExpressen Ystad/Simrishamn, utmed väg 19, ger ökad
nåbarhet till Kristianstad från Österlen. I orterna Ystad,
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Simrishamn, Tomelilla, Skåne Tranås, Brösarp, Degeberga,
Everöd och Vä finns idag 14 000 bostäder och beredskap för
minst 2 060 nya bostäder. Totalt finns det en stationsnära
planberedskap längs med stråket för cirka 2 600 bostäder.
Stråket Malmö–Kristianstad
SkåneExpressen Malmö – Kristianstad, utmed E22, ger
snabbare förbindelse mellan de båda regionala kärnorna. De
båda städerna utgör navet för effektiv kollektivtrafik från
flera mindre och attraktiva bostadsorter. I orterna Hurva,
Gårdsstånga, Hörby, Tollarp och Vä utefter bussträckningen
finns idag 5 068 bostäder och beredskap för minst 650
bostäder. Vid Malmö Värnhem, som är en regionbussnod,
finns en planberedskap på 1 250 bostäder. Totalt finns det en
stationsnära planberedskap längs med stråket på cirka 5 400
bostäder.
Stråket Lund–Simrishamn
SkåneExpressen Lund–Simrishamn, utmed väg 11 och vidare
längs väg 102, bör etableras för att möjliggöra effektiv
kollektivtrafikpendling mellan Österlen och Lund. På så vis
kan pendlare från orterna Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo
nå Lund på ett effektivt sätt. I dessa tre orter finns i dag 9 748
bostäder och planberedskap för 2 004 bostäder. I Sjöbo finns
det en stationsnära planberedskap på 720 bostäder. Total
planberedskap längs med stråket finns för cirka 3 000
bostäder.
Stråket Malmö–Sjöbo
SkåneExpressen Malmö – Sjöbo, utmed väg 11, bör etableras
för att möjliggöra effektiv kollektivtrafikpendling mellan
Malmö och Sjöbo via Veberöd. Stråket har ett högt resande och
utgör en viktig förbindelse mellan attraktiva bostadsorter. I
Sjöbo finns det en stationsnära planberedskap för 720
bostäder och i Veberöd 1 200 bostäder. Vid Malmö Värnhem,
som är en regionbussnod, finns en planberedskap på 1 250
bostäder. Total planberedskap längs med stråket finns för
cirka 3 400 bostäder.
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Regionala vägobjekt
Flertalet regionala vägobjekt är kopplade till genomförande
av SkåneExpressen. Enligt en studie som Göteborgsregionen
gjort är en av de viktiga kvaliteterna för bostadsinvestering
närheten till expressbusshållplats inom ett avstånd på 400
meter. Det talar för potentiellt ökat bostadsbyggande längs
med de kollektivtrafiknära stråken, framförallt där hållplatser
för SkåneExpressen kommer att lokaliseras. Andra regionala
vägobjekt bidrar till att binda ihop skånska orter och noder,
vilket ökar tillgängligheten och underlättar arbetspendling.
Det kan ha långsiktiga effekter på bostadsbyggande då ökad
tillgänglighet ökar orters attraktivitet. De exakta effekterna på
bostadsbyggandet är dock något osäkra och i nuläget svåra att
analysera.
Potter för cykel, kollektivtrafik samt trafiksäkerhet och miljö
Potternas effekter på bostadsbyggande är även de svåra att
beskriva. Studier som de två andra storstadsregionerna har
gjort visar att en av de starkaste lägeskvaliteterna i en stad är
närheten till centrum. Att kunna ta sig till de funktioner som
en stadskärna erbjuder, antingen till fots eller med cykel, ses
som mer värdefullt än möjligheten att köra dit med bil.
Effekten av det är att ju närmare centrum, desto högre
efterfrågan på boende. Att skapa bästa möjliga förutsättningar
för att transportera sig säkert med cykel eller till fots bidrar
således till attraktiva befintliga boendemiljöer och områden
med potential att utvecklas. Oberoende av bostadstyp,
bostadsrätt eller småhus, ses det som mycket attraktivt att bo
med närhet till spårstation eller en expressbusshållplats. Att
ha närhet till en centralstation som ger möjlighet att snabbt ta
sig ut i regionen och vidare anses också vara av stor betydelse.
Satsningen på Supercykelvägar och en eventuellt utökad
cykelpott för cykel längs statliga vägar ger därmed en mycket
positiv effekt på förutsättningen att vidare pendla till en
större ort till skola och arbete.

Koppling till hållbar utveckling och globala målen
Ett arbete med
"Transportplanering 2.0"
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initierades av Trafikverket under
2017 inom ramen för det av regeringen tillsatta
Miljömålsrådet. Bakgrunden är att det finns brister ur
hållbarhetsperspektiv med hur transportsystemet planeras
idag. Brister som föranlett att åtgärden initierats är bland
annat att det idag finns en transportinfrastrukturplanering
(inte en transportplanering som skulle omfatta
transportsystemet i ett bredare perspektiv), att målbild och
styrning är otydlig samt att det finns en tröghet i planeringen
av transportsystemet som kan försvåra omställning till ett
hållbart samhälle. Syftet med arbetet i Transportplanering 2.0
var att gemensamt beskriva dagens
transportinfrastrukturplanerings styrkor och brister utifrån
ett hållbarhetsperspektiv. På sikt var även syftet att också att
ge förslag till principer och översiktliga arbetssätt för hur
transportplaneringen bättre kan hantera
hållbarhetsutmaningar.
Regionala transportinfrastrukturplanen som helhet berör
framförallt två globala hållbarhetsmål: mål 11 – Hållbara
städer och samhällen och mål 9 – Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur. Följande mål bidrar planen
till i mindre grad, men påverkar på olika sätt och har
möjlighet att göra stora positiva förändringar: mål 3 – God
hälsa och välbefinnande, mål 4 – God utbildning för alla, mål
5 – Jämställdhet, mål 10 – Minskat ojämlikhet, mål 12 –
Hållbar konsumtion och produktion, mål 13 – Bekämpa
klimatförändringarna och mål 15 – Ekosystem och biologisk
mångfald.
Den politiska diskursen om hållbar utveckling lyfts ofta som
mer oproblematisk än vad den faktiskt är. Även om
synergierna är många, vilket på sikt stärker effekterna, så
tvingas man ofta prioritera mellan målen – och därmed göra
politiska avvägningar. De stora, ofta tydliga, avvägningarna
blir mellan klimatmål och miljömål och mellan bevarande
eller utveckling av en plats kopplat till åtgärder i
infrastrukturen.
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Strategisk miljöbedömning
Den regionala transportinfrastrukturplanen inkluderar
två planalternativ vid sidan av nollalternativet.
Planalternativen har tagits fram för att visa hur olika
åtgärder ger olika effekter och påverkan på uppsatta mål
och framtida scenarier. Nedan följer delar ur
miljökonsekvensbeskrivningen som även går att läsa i sin
helhet i slutet av detta kapitel.

Läs Miljökonsekvensbeskrivningen

Planalternativ och förutsättningar
Det praktiska arbetet med bedömning av betydande
miljöpåverkan går ut på att bryta ner de utpekade målen i
aspekter och bedömningskriterier. De olika
aspekterna/kriterierna delas i sin tur in i tre fokusområden:
Klimat, Hälsa (inklusive trafiksäkerhet) och Landskap. För
varje åtgärdskategori i planen har en bedömning gjorts av om
åtgärderna går i positiv eller negativ riktning avseende de
olika fokusområdena.
Förutsättningarna för den nya planperioden (2022–2033) är
att många av de namngivna vägobjekten har drabbats av
kostnadsfördyringar. De kraftiga kostnadsfördyringarna har
lett till att de namngivna regionala vägobjekten äter upp en
stor del av det tillkommande utrymmet för den nya
planperioden. Det finns också ett antal järnvägssatsningar
som pekats ut som prioriteringar i Skånebilden.
Skiljelinjer mellan scenarier
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Nollalternativet innebär att den inriktning som finns i den
gällande planen (2018–2029) gäller även för den kommande
planperioden (2022–2033). De namngivna objekt som ligger i
gällande plan men ännu inte är genomförda vid ingången av
2022 antas genomföras. De olika åtgärdsområdena antas
uppta samma andel av planens utrymme som i gällande plan.
Jämfört med nollalternativet innebär både Scenario A och
Scenario B en kraftig ökning av anslagen till medfinansiering
av järnvägssatsningar i nationell plan. Av det återstående
utrymmet innebär Scenario A mindre satsningar på
namngivna vägobjekt och större satsningar på potter för att
förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och resa
kollektivt, medan Scenario B tvärtom innebär något större
satsningar på namngivna vägobjekt än i nollalternativet och
betydligt mindre medel på potter för att förbättra
förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt.
Scenario A
Scenario A innebär att den pågående satsningen på cykel och
kollektivtrafikåtgärder på väg ska fullföljas, och att dessa
åtgärdskategorier garanteras samma utrymme i planen som
tidigare. Detta innebär mindre medel till namngivna
vägobjekt. Inga nya namngivna vägobjekt tillkommer, och
objektet ”23/13 Ö Höör/Höör-Hörby” som ingår i nu gällande
plan stryks.
Scenario B
Scenario B innebär att samtliga namngivna regionala
vägobjekt i den gällande planen fullföljs och att det nya
objektet ”Rv 21 Klippan – Hyllstofta” också bereds utrymme i
planen. Vad gäller objektet ”23/13 Ö Höör/Höör – Hörby” som
här ligger kvar från gällande plan är det oklart hur detta
kommer att utformas. En ny ÅVS pågår just nu, men
bedömningen och kostnadsskattningen i matrisen nedan
utgår ifrån den tidigare utredningen. Om nya namngivna
vägobjekt ska läggas till blir utrymmet för åtgärdsområdena
mindre, och potterna för cykel och kollektivtrafikåtgärder på
väg har minskats med ca 40 % jämfört med nollalternativet
och gällande plan.
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Bedömning av i vilken riktning som länsplanen (planförslag 2022-2033) går mot avseende
de nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för miljöbedömningen.

Utgångpunkten för utkastet till planförslaget har varit att
gällande regional transportinfrastrukturplan 2022–2033 ska
genomföras. Fokus har också varit att maximera
genomförandet för att få ut så mycket infrastruktur i Skåne
som möjligt. Det finns också samfinansieringsavtal som
beslutats för Västkustbanan, Skånebanan och Ystadbanan och
som är en viktig utgångspunkt för de utpekade satsningarna.
De kraftiga kostnadsfördyringarna har lett till att de
namngivna regionala vägobjekten äter upp en stor del av det
tillkommande utrymmet för den nya planperioden.
Samfinansiering av nationell plan som ökas från 664 miljoner
till 1046 miljoner och Namngivna regionala vägobjekt ökar
från 1503 miljoner till 1648. Övriga delar av planen ligger kvar
på likande nivåer som föregående plan.

Betydande miljöpåverkan av planförslag i relation till
nollalternativ
Klimat
En mindre summa i det nya planförslaget satsas på åtgärder
som går i en negativ riktning vad gäller klimat. Detta beror på
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att en mindre andel av den nya planen satsas på namngivna
regionala vägobjekt, som har en negativ klimatpåverkan
framför allt vad gäller påverkan på mängden fordonstrafik.
Hälsa
Det nya planförslaget går i en svagt negativ riktning vad gäller
hälsa. Detta beror på två orsaker. Det nya planförslaget
omfattar en något mindre satsning på gång, cykel och
kollektivtrafik jämfört med nollalternativet. Det är också så att
den större satsningen på vägobjekt i nollalternativet innebär
att en del större andel av planen satsas på åtgärder som leder
i tydligt positiv riktning vad gäller trafiksäkerhet och fysisk
aktivitet. Vad gäller fysisk aktivitet är detta beroende av väg
23/13 Ö Höör/Höör-Hörby som enligt SEB bedöms ha en
positiv påverkan på fysisk aktivitet. Här bör det dock noteras
att det dyrare alternativet (som ingår i nollalternativet) främst
omfattar en större vägsatsning. Jämförelsen är med andra ord
något missvisande.
Landskap
Det nya planförslaget går i svagt positiv riktning, till största
delen beroende av en mindre satsning på objektet väg 23/13 Ö
Höör/Höör-Hörby, med starkt negativ landskapspåverkan.

Skillnad mot bedömda alternativ och motiv till vald
inriktning
I figuren nedan redovisas hur fördelningen mellan olika
åtgärdskategorier ser ut i planförslaget jämfört med de
tidigare bedömda planalternativen. Efter att de olika
alternativen togs fram har de preliminära ramarna fastställts.
Dessa innebär en lägre ram än den fiktiva ram som
alternativen utgick från och de går därför inte att jämföra rakt
av.
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Process, genomförande
och uppföljning

Remissversionen av regionala
transportinfrastrukturplanen 2022–2033 har tagits fram
genom dialog, samverkan och samhandling med
kommunerna i Skåne, Trafikverket, näringslivet och
länsstyrelsen. Förankring har skett på såväl tjänstepersonsom politisk nivå. Under denna flik går det att läsa mer i
detalj hur framtagandet av den regionala
transportinfrastrukturplanen har sett ut och hur de olika
berörda aktörerna arbetar med planens genomförande.

Framtagandeprocess
Det finns en framtagen process som styr planeringen av
transportinfrastrukturen på nationell och regional nivå.
Processen innebär att Trafikverket och länsplaneupprättarna
vart fjärde år får i uppdrag av regeringen att ta fram en
nationell transportplan respektive en regional
transportinfrastrukturplan. Den nationella transportplanen
omfattar investeringar i det statliga stamväg- och
järnvägsnätet, medan den regionala
transportinfrastrukturplanen omfattar det statliga regionala
vägnätet med riksvägar och länsvägar. Den nationella
transportplanen innehåller därutöver drift och
underhållsåtgärder på statliga vägar och järnvägar.
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Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men
ersätts av en ny reviderad plan varje mandatperiod (vart
fjärde år). Infrastrukturplaneringen består av faserna
inriktningsplanering, åtgärdsplanering och genomförande.

Inriktningsplanering
Inriktningsplaneringen består i att regeringen ger
Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag
inför kommande planeringsperiod. Inriktningsplaneringen
remitteras ut så att synpunkter kan hämtas in från regioner,
kommuner, näringsliv och andra intressenter. Underlaget
utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen,
som regeringen tar fram och och som riksdagen fattar beslut
om. I propositionen anges den preliminära ramen för den
nationella transportplanen.
Åtgärdsplaneringen
Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell
och regional transportplan. Regeringen utformar ett direktiv
som ger Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag att
ta fram en nationell transportplan och en regional
transportinfrastrukturplan. Direktivet och förordningarna
styr innehållet och ger en riktning kring vilka åtgärder som
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ska prioriteras. I direktivet anges den preliminära ramen för
den regionala transportplanen.
Genomförandet
Samtidigt som inriktnings- och åtgärdsplaneringen pågår
genomförs åtgärder i gällande plan. Genomförandet sker i
samverkan med Trafikverket och berörda kommuner. Det är
Trafikverket som ansvarar för genomförandet av åtgärderna i
nationell och regional transportplan. Med syfte att skapa
bättre möjligheter till insyn och tydlighet gällande aktuellt
planeringsläge har ett system för verksamhetsplanering
inrättats för Trafikverket och regeringen. Propositionen
(2011/12:118) Planeringssystem för transportinfrastruktur
beskriver en modell för hur de ekonomiska delarna av
planeringssystemet kan knytas fastare till den statliga
budgetprocessen.

Medverkande i framtagandet av den regionala
transportinfrastrukturplanen
Styrgrupp- Regionala utvecklingsnämndens
beredningsutskott
Den regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott i
Region Skåne är styrgruppen för den regionala
transportinfrastrukturplanen. Styrgruppen har träffats
kontinuerligt under hela processen för framtagandet av
Regional transportinfrastrukturplan 2022–2033.
Referensgrupp: kommuner och Trafikverket
Skånes alla 33 kommuner är uppdelade i
fyrahörnsamarbeten. Kommunerna har under
planframtagandet haft möjlighet att ge inspel till det regionala
arbetet på såväl tjänsteperson- som politisk nivå. Det har
funnits en referensgrupp på tjänstemannanivå bestående av
en representant från respektive hörn i fyrahörn-samarbetet.
Referensgruppen har träffats varannan vecka under
framtagandet av RTI-planen. Trafikverket har deltagit vid
behov.
4-hörnsamarbeten i Skåne
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MalmöLundregionen
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Familjen Helsingborg
Skåne Nordost
Arbetsgrupp
En grupp bestående av tjänstepersoner från Enheten för
Transport och infrastruktur hos Region Skåne har drivit
arbetet och haft projektledaransvaret för att upprätta den
Regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033.
Upprättandet av plandokumentet har skett i samverkan med
övriga enheter på Regional utveckling, Skånetrafiken inom
Region Skåne samt Trafikverket och Länsstyrelsen.
Samverkan har även skett inom Regionssamverkan
Sydsverige och med övriga regioner i Sverige.

Förankring och dialog i framtagandet av regional
infrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Infrastruktur och transporter involverar många aktörer.
Planering och genomförande kräver bred samverkan,
kunskap, dialog, lärande, utbyte och förankring mellan bland
andra Region Skåne, Skånes 33 kommuner, regeringen,
Trafikverket, näringslivet och organisationer/privata aktörer.
Tidsplanen nedan redovisar hur processen sett för
framtagande av den regionala transportinfrastrukturplan sett
ut.
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Bilden visar tidsplanen för framtagandet av ny regional transportinfrastrukturplan

Politiska möten i respektive hörn
Region Skåne har under processen deltagit på styrelsemöten
inom fyrahörnsamarbetena under januari och juni 2021 med
syfte att ge hörnen möjlighet att ge inspel till upprättandet av
planen.
Planeringssamverkan
Planeringssamverkan med tema Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 har
arrangerats en gång under hösten år 2020 och en gång under
våren år 2021. Till planeringssamverkan har samtliga 33
kommuner varit inbjudna på tjänstepersonsnivå.
Politiskt stormöte
Region Skåne arrangerad ett politiskt möte den 1 september
2021. Politiker och tjänstepersoner från Skånes kommuner
deltog i dialog och frågestund inför remissen av Regional
transportinfrastrukturplan 2022–2033. Presentationerna
spelades in och finns att se på Region Skånes hemsida.
Näringslivsdialog
Skånes näringsliv genom Sydsvenska handelskammaren
kommer att bjudas in till dialog i under remissperioden, med
syfte att diskutera prioritering av transportplaneringen och
hur det kan påverka Region Skånes näringsliv.
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Hearing av remissversionen av Regional
transportinfrastrukturplan 2022–2033
I oktober 2021, under remisstiden för den regionala
transportinfrastrukturplanen kommer politiker och
tjänstepersoner från Skånes kommuner bjudas in för att få ta
del av förslaget till ny plan för perioden 2022–2033.

Cykelinfrastruktur
Region Skåne har valt att integrera
Cykelvägsplanen i den regionala
transportinfrastrukturplanen.
Detta innebär att det inte tas fram
en cykelvägsplan 2022-2033. Alla
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Kartan visar samlade inspel av

cykelsatsningar visas istället

cykelvägar i Skåne

under cykelpotten i den regionala
transportinfrastrukturplanen Den statliga
Cykelinfrastrukturen ska enligt förslaget för ny
finanseringsmodell i framtiden finansieras till 100 procent av
den regionala transportinfrastrukturplanen. För att skapa en
tydligare bild blir det därför viktigt att visa alla satsningar
samlat. Under processen har behoven av cykelinfrastruktur i
Skåne har identifierats i en dialogprocess med Skånes 33
kommuner och Trafikverket under år 2020. Över 200 brister i
det statliga vägnätet har spelats in för att skapa
förutsättningar för cykling till olika destinationer och
funktioner i Skåne. I kartan redovisas en översikt över
samtliga av de inspelade bristerna. En del av behoven har
pekats ut i tidigare Cykelvägsplaner och en del är nytillkomna
inspel. Att åtgärda samtliga utpekade bristerna skulle
uppskattningsvis kosta runt 10 miljarder kronor. Endast en
bråkdel av de identifierade bristerna kommer kunna åtgärdas
under planperioden genom den regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022–2033. De
inspelade bristerna från Skånes kommuner visar på
digniteten av behovet av infrastruktur för cykel och vikten av
utökade medel till det regionala transportnätet från nationell
nivå.

320

Genomförande
Det är Trafikverket som genomför och bygger åtgärder på det
statliga vägnätet. Kommunerna genomför åtgärder på det
kommunala vägnätet. Trafikverket har även hand om planens
budgetram och följer löpande upp länsplanens upparbetade
ram. Genomförandet görs i samverkan med Region Skåne och
berörda kommuner. I åtgärdsvalsstudie samt
planläggningsprocess enligt väg- respektive järnvägslagen
sker dialog, förankring och samverkan med berörda aktörer.
Region Skånes avsikt är att processen för medfinansiering till
kommunala vägar ska vara transparent och tydlig.
Det första steget i en planläggningsprocess av en väg eller
järnvägsåtgärd sker i en förberedande studie – en så kallad
åtgärdsvalsstudie, vilken bör föregå den formella fysiska
planeringen. En åtgärdsvalsstudie är en utredning och
innebär en förutsättningslös transportövergripande analys
med tillämpning av fyrstegsprincipen. Det är inte alls säkert
att föreslagna lösningar kommer med i investeringsplaner och
faktiskt genomförs. Utifrån identifierade brister i
åtgärdsvalsstudierna prioriteras åtgärder i nationell
transportplan och regional transportinfrastrukturplan. Den
formella fysiska planeringen, planläggningsprocessen, består
av upprättandet av väg- respektive järnvägsplan.
Planläggningsprocessen är en sammanhållen process, som ser
olika ut beroende på om länsstyrelsen bedömer att projektet
kan ha en betydande miljöpåverkan, om alternativa
lokaliseringar ska utredas eller om tillåtlighetsprövning
behövs. Åtgärder på befintlig väg eller järnväg som är små
och okomplicerade, inte medför mer än marginell ytterligare
påverkan på omgivningen och där mark inte behöver tas i
anspråk med tvång, kan utföras utan formell fysisk
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planläggning. Det innebär att det då inte krävs en väg- eller
järnvägsplan.

Bilden visar Trafikverkets planläggningsprocess

Ansökningsprocess för statlig medfinansiering till
kommunal infrastruktur
I planen finns det potter som är fördelade på olika områden.
Dessa kan användas för att finansiera åtgärder på det
kommunala vägnätet med 50 – i vissa fall upp till 75 – procent
av kostnaden. Medfinansiering till kommunal infrastruktur
regleras av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och
Trafikverkets handbok för statsbidrag. I handboken framgår
tydligt vilka slags objekt och åtgärder som är aktuella för
statlig medfinansiering. Handboken ska läsas tillsammans
med rutinen för statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet (inklusive cykel) på det kommunala
vägnätet; Inte namngiven åtgärd, och namngiven åtgärd (över
50 miljoner). Rutinerna finns på Trafikverkets hemsida.
Ansökningsprocessen sker årligen enligt ett angivet
tillvägagångssätt. Statligt bidrag till kommunal infrastruktur
går att söka inom tre potter:
• Statlig medfinansiering till kommunal kollektivtrafik
(Skånetrafiken handlägger)
• Statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar
(Trafikverket handlägger)
• Statlig medfinansiering till kommunal trafiksäkerhet och
miljö (Trafikverket handlägger)
Ansökningsförfarandet:
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• April/maj - Utskick om ansökan från Trafikverket och
Skånetrafiken
• September - Ansökan skickas in av kommunerna
• Oktober – Beslut om tilldelning

Uppföljning
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 ska
senast den 30 april skickas till regeringen för granskning och
antagande om de ekonomiska ramarna. Inkomna synpunkter
på remissversionen kommer att sammanställas i ett särskilt
samrådsredogörelse som kommer att tas fram i samband med
att planen redovisas till regeringen. Den slutgiltiga versionen
av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033
ska beslutas av regionfullmäktige senast två månader efter
regeringens antagande av Nationell transportplan 2022-2033,
vilket kommer ske under våren 2022.
Uppföljning av genomförande av den regionala
transportinfrastrukturplanen sker inom ramen för
Trafikverkets ordinarie verksamhetsplanering som årligen
rapporteras till Regionala utvecklingsnämnden. Region Skåne
avser att ta fram en kartberättelse där det går att följa
genomförandet planomgången 2022–2033.
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Transportsystemet i Skåne
Skåne är en storstadsregion med en flerkärniga
ortstruktur. Det är Skånes styrka, men det ställer också
krav på en välfungerande, sammanbindande
transportinfrastruktur. Transportsystemet byggs upp av
kraftfulla fysiska strukturer som är långlivade och ger
varaktiga effekter för hur vi kan leva våra liv. De
utmaningar vi möter inom klimat och miljö, integration,
arbetsmarknad samt bostadsförsörjning kräver en
förändring av transportsystemet.
Region Skåne har tagit fram en systemanalys för
transportsystemet i Skåne som syftar till att sammanställa och
beskriva situationen för transportsystemet i Skåne och den
utveckling som pågår i Skåne som har betydelse för
transportinfrastrukturen. Systemanalysens funktions- och
bristanalys tar utgångspunkt i de mål som den regionala
utvecklingsstrategin och Region Skånes områdesstrategier
anger. Systemanalysen är ett kunskapsunderlag i
förberedelsearbetet till kommande åtgärdsplanering i
nationell och regional transportinfrastrukturplan.

Till systemanalysen för Skåne

I den här fliken finns kartor och beskrivningar av
transportinfrastrukturen Skåne så som den ser ut för
närvarande.
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Transportsystemet i Skåne

Nationellt och internationellt
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Europa
Den överordnade infrastrukturen i Skåne ingår i ett av EU
utpekat nätverk för vägar, järnvägar, hamnar/terminaler och
flygplatser. De sträckor som ingår i nätverket är de som anses
extra betydelsefulla för effektiva transportflöden genom
Europa. Nätverket ska möjliggöra smidig och sömlös
förflyttning av gods och personer, utan hinder såsom tekniska
begränsningar eller flaskhalsar.
TEN-T omfattar även 4 områden för sjömotorvägar
(Motorways of the Sea), varav Östersjömotorvägen berör
Skåne.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Riksintressen
Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse
för trafikslagens anläggningar. Riksintressenas markanspråk
och funktioner ska säkerställas i de planer som upprättas och i
de beslut som fattas enligt bland annat plan- och bygglagen
och miljöbalken. I översiktsplanen ska kommunen visa hur
den planerade markanvändningen tar hänsyn till
Trafikverkets utpekade riksintressen. Översyn av utpekande
av riksintressen pågår under 2021.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Bantyp och funktionellt prioriterat vägnät
Bantyper är Trafikverkets strategiska indelning av
järnvägsnätet. Indelningen baseras på banans funktion i
transportsystemet och används i Trafikverkets arbete med att
utveckla verktyg för prioritering och planering av åtgärder.

Trafikverket har pekat ut vilka statliga vägar som är viktigast
för tillgänglighet ur ett nationellt och regionalt perspektiv.
Vägar som främst har en lokal betydelse har inte pekats ut.
Utpekandet har gjorts i samarbete med i första hand
länsplaneupprättarna och kallas för funktionellt prioriterat
vägnät (FPV). FPV är ett planeringsunderlag till stöd för dels
prioritering av insatser för att värna eller utveckla
tillgängligheten för resor och transporter längs med de
utpekade vägarna, dels samhällsplanering och utformning av
vägarna samt avvägning av olika intressen. Tillgängligheten
längs med vägarna i FPV ska värnas och, där det behövs mest
och är möjligt, utvecklas.

Region Skåne har pekat ut ett prioriterat vägnät som skiljer sig
något från FPV. Nätet anger det mest betydelsefulla nätet ur
regionalt perspektiv och sammanfaller i stor utsträckning
med det viktiga regionala vägnätet för personresor. Stråken
ska vara attraktiva och fungera som förstahandsval för godsoch persontrafiken genom och till/från Skåne. De ska binda
samman Skånes tillväxtmotorer, regionala kärnor och dess
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omland. De ska även binda samman Skåne med omgivande
regioner. Utveckling och satsningar bör fokuseras till stråken.
Målstandard för nätet är att det ska ha en hög trafiksäkerhet,
och bidra till en god tillgänglighet och framkomlighet.
I huvudsak ingår inte de kompletterande regionalt viktiga
vägarna från FPV i det nät som regionen pekar ut, däremot
omfattas även vissa vägar med kommunal eller enskild
väghållare.

Visa regionalt prioriterat vägnät

Persontransporter
Resvaneundersökning i Skåne 2018 visar att
kollektivtrafikresandets andel av det totala resandet har ökat
medan biltrafiken har minskat. Kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna är 28 procent. Andelen bilresor av det
totala resandet är lägre i Lund och Malmö än i övriga Skåne.
Det totala antalet resta km, det vill säga transportarbetet, som
skåningarna gör en vanlig dag är 45 000 000 km fördelat på
drygt 2 000 000 resor. Av det totala antalet resor sker 22
procent till arbete eller studier. Servicerelaterade resor, det
vill säga hämta, lämna barn, inköp, besöka
serviceinrättningar, står för 20 procent av alla resor och
fritidsresor, det vill säga kategorierna motion, friluftsliv, nöje
med mera står för 14 procent av resorna.
Färdmedelsfördelningen skiljer sig mellan män och kvinnor.
Kvinnor väljer i högre utsträckning andra färdmedel än bilen.
Det är i synnerhet buss, cykel och till fots som är vanligare
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bland kvinnor. Men jämfört med tidigare
resvaneundersökning har männen minskat sitt bilresande i
högre grad än kvinnor, så skillnaderna kan komma att
utjämnas framgent.
Totalt görs ca 170 miljoner resor per år med Skånetrafikens
bussar, tåg och servicefordon. Av dessa sker ca 47 miljoner
resor med Skånetrafikens tåg; Pågatågen och Öresundståg.
Tågtrafiken står alltså för knappt 30 procent av det totala
resandet, men då medelreslängden med tåg är betydligt
längre än med buss så står tågen för en större del, nästan 70
procent, av det totala persontransportarbetet i
Skånetrafiken. De största järnvägsstationerna i Skåne är
Malmö, Lund, Helsingborg, Triangeln, Hyllie, Hässleholm och
Kristianstad. Stationerna är viktiga bytespunkter mellan tåg,
buss, cykel och bil för att koppla samman hela resan från start
till mål.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Godstransporter

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Årsmedeldygnstrafik för tunga fordon. Källa: Trafikverket/Nationella vägdatabasen 2021.

Järnvägar
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Spårkapacitet i Skåne

Nästan alla järnvägar i Skåne är elektrifierade, undantag är
Åhusbanan (som inte trafikeras) och Älmhult-Olofström.
Utöver det finns hamn- och industrispår som inte är
elektrifierade.
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Hastighetsstandarden är låg och/eller ojämn på vissa banor i
Skåne, t.ex. Skånebanan och Ystadbanan.

[Se kartberättelse för interaktiv karta]
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Södra stambanan sträcker sig mellan Malmö och Stockholm
och är Sveriges mest trafikerade stråk. Banan är även viktig ur
ett nordiskt och europeiskt perspektiv.
Stråket är dubbelspårigt och trafikeras av gods- och persontåg.
Mellan Hässleholm och Malmö är det tät regionaltrafik.
Södra stambanan mellan Lund och Malmö byggs ut från två
till fyra spår. Bygget startade hösten 2017 och beräknas vara i
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full drift december 2023. Utbyggnaden innebär ökad kapacitet
på sträckan och att järnvägstrafiken blir mindre känslig för
störningar.
Stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om i samband
med fyrspårsbygget och en helt ny station planeras vid
Klostergården i södra Lund.

[Se kartberättelse för interaktiv karta
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Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund och är en av
Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Banan är även viktig
ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv eftersom den är en
del av förbindelsen Oslo-Köpenhamn.
Banan är dubbelspårig med undantag av sträckan ÄngelholmHelsingborg samt Varberg-Hamra. Utbyggnad av dubbelspår
Ängelholm-Maria påbörjas hösten 2020 och beräknas vara
klar december 2023. Flaskhalsen på sträckan MariaHelsingborg C beräknas inte vara åtgärdad före 2035.
Banan fick en ny färdig sträckning Helsingborg-Kävlinge 2001
och Hallandsåstunneln invigdes 2015.
I princip används inte Västkustbanan för godstrafik söder om
Ängelholm. Godstrafiken är istället hänvisad till Godsstråket
genom Skåne. Godstrafik är förbjuden i Knutpunkten i
Helsingborg och i järnvägstunneln i Glumslöv, och på vissa
delar av Västkustbanan är det dessutom kraftiga lutningar.
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Godsstråket genom Skåne är ett enkelspårigt stråk från
Ängelholm i norr till Trelleborg i syd.
Sträckan Ängelholm-Arlöv trafikeras huvudsakligen av
godståg, som inte kan använda Västkustbanan.
Sedan 2015 går det Pågatågstrafik från Malmö till Trelleborg,
och sedan 2020 även från Malmö till Kävlinge på
Lommabanan. Persontrafiken i stråket kommer att utvecklas
ytterligare när Söderåsbanan (Åstorp-Teckomatorp) börjar
trafikeras av Pågatåg i december 2021.

[Se kartberättelse för interaktiv karta
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Rååbanan utgörs av Västkustbanans gamla sträckning från
Helsingborgs gamla godsbangård till Teckomatorp, och
Godsstråket genom Skånes gamla sträckning från
Teckomatorp till Eslöv.
Banan är enkelspårig och trafikeras av Pågatåg på hela
sträckan. Banan har även en betydelse för godstransporter till
eller från Helsingborg.
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Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg är en viktig
öst-västlig förbindelse för både godstrafik och den regionala
persontrafiken.
Sträckan Åstorp-Kattarp används för omledning.

[Se kartberättelse för interaktiv karta
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Ystad- och Österlenbanan är enkelspåriga banor som i
huvudsak trafikeras av Pågatåg.
Hela stråket är elektrifierat sedan 2003.
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Öresundsförbindelsen invigdes 2000 och förvaltas av
Öresundsbrokonsortiet. Banan är den enda fasta förbindelsen
Sverige har med Danmark och vidare till Tyskland.
Förbindelsen medger 1000 m långa tåg. Banan har svenskt
signalsystem och trafikledning över bron fram till
Pepparholmen. Redan vid Lernacken ändras
kontaktledningsspänningen till dansk standard.
Citytunneln förbinder sedan 2010 Malmö C, som tidigare var
en säckstation, med Öresundsförbindelsen.
Kontinentalbanan som går genom de östra delarna av Malmö
till Lockarp rustades upp i samband med Öresundsbrons
öppnande 2000 och dubbelspåret förlängdes från Malmö
Persborg till Lockarp där linjerna till Trelleborg och Ystad
skiljs åt.
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Blekinge kustbana är en enkelspårig bana mellan
Kristianstad och Karlskrona som elektrifierades 2007.
Banan Älmhult-Olofström, även kallad Sydostlänken, går
delvis genom Skåne och är enkelspårig och oelektrifierad.
Banan har enbart godstrafik. En utbyggnad av banan är
beslutad, detta innebär elektrifiering och en förlängning till
Karlshamn.
Åhusbanan är enkelspårig och oelektriferad. Banan trafikeras
inte i dagsläget.
Utöver ovan nämnda banor finns industrispår och
kommunala spår och dessutom en museibana Gärsnäs-St OlofBrösarp med säsongstrafik mellan St Olof och Brösarp.

Vägar
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Mötesfri väg i Skåne (statligt vägnät)
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Hastighetsgräns
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Automatisk trafiksäkerhetskamera i Skåne
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Viltstängsel i Skåne (statlig väg)
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Cykelvägar i Skåne registrerade i nationella vägdatabasen
(NVDB).
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Cykelleder i Skåne registrerade i nationella vägdataasen
(NVDB).
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Sjöfart och luftfart
Sjöfart och luftfart är viktiga trafikslag för den internationella
tillgängligheten men även ur ett nationellt perspektiv.
Den svenska import och export beror till stor del på sjöfarten
och farlederna runt Skånes kust är livligt trafikerade. Öresund
är infarten till Östersjön, normalt passerar mellan 35 000 och
40 000 fartyg genom Öresund under ett år.
I Skåne finns fyra TEN-T-hamnar av vilka Trelleborgs hamn
och Copenhagen Malmö Port (CMP) är stomhamnar.
Hamnarna i Helsingborg och Ystad ingår i det övergripande
nätet. Utöver dessa fyra hamnar sker godshantering även i
hamnarna i Åhus och Landskrona.
Skåne har tre flygplatser för kommersiella flyg: Malmö,
Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen. Förutom
dessa fyller Köpenhamns flygplats en mycket viktig funktion
för Skånes befolkning och näringsliv.
Bland flygplatserna i Skåne är det endast Malmö som hanterar
flygfrakt. Malmö är också den enda flygplatsen i Sydsverige
där tunga fraktflyg (startvikt 136 ton) kan tas emot. Av stor
betydelse för transport av flygfrakt till och från Skåne är även
Köpenhamns flygplats.
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Trafikverket

Handläggare: Linda Wolski
Titel: Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
E-post: Linda.Wolski@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: 070 9958242

Diarienummer: KS 2020/155
Datum 15 november 2021

Tjänsteskrivelse gällande vägplan för
ombyggnad av väg 11 Anklam-Tomelilla
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens
förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Syd planerar för anläggning och ombyggnad av väg 11
samt indragning av väg från allmänt underhåll. Trafikverket planerar att bygga
om väg 11 till en mötesseparerad så kallad gles 2 + 1 väg mellan Anklam och
Tomelilla för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.
Väg 11 är en statlig väg som utgör en viktig regional länk mellan Skånes
sydvästra och sydöstra delar. Vägen löper tvärs över Skåne, från Malmö till
Simrishamn, och passerar bland annat Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och
Tomelilla. Enligt samrådsunderlaget sker 75 procent av resorna längs stråket
med bil (2019).
Vägen är även en viktig pendlingsväg till arbetsplatser i regionen. Trafikverket
har tidigare bedömt att väg 11 är i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Bedömningen är baserad dels på historik över olyckor på den aktuella sträckan,
dels på uppföljning av olyckor på vägar med liknande utformning.
Sammantaget finns ett behov av åtgärder för att förebygga framtida olyckor.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

343

De åtgärder man planerar att genomföra omfattar sammanfattningsvis följande:
•
•
•
•
•
•

Gles 2+1 väg med omkörningsfält.
Nya busshållplatser med planskilda passager för gång- och cykeltrafik samt
pendlarparkeringar anläggs vid Anklam respektive Röddinge.
Busshållplatsen vid infarten till Tomelillas tätort flyttas något längre åt
nordväst, närmare Svampakorset.
Busshållplatsen vid Ramsåsa dras in och ersätts med en ny gång- och
cykelväg in till hållplatsen vid Svampakorset.
Faunastängsel planeras längs med hela vägsträckan med fem faunapassager
för olika typer av djur. I faunaåtgärderna ingår även viltuthopp och färister.
Parallellt vägnät för att kompensera för de stängda utfarterna mot väg 11.
Vägnätet ingår inte i vägplanen.

Nuläge
På den aktuella vägsträckan mellan Anklam söder om Sjöbo och Tomelilla har väg 11
ett körfält i vardera riktningen utan mittseparering. Sidoräcken förekommer på delar
av sträckan men viltstängsel saknas. Bredden på vägen varierar mellan 9 och 10
meter. Hastighetsgränsen är 80 km/tim med undantag för cirkulationsplatsen
Svampakorset in mot Tomelilla där hastigheten är begränsad till 70 km/tim. Utmed
vägsträckan ligger orterna Röddinge och Ramsåsa.

Förslag på vägutformning
Väg 11 ska byggas om för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan
Anklam och Tomelilla, en cirka 11 km lång sträcka. Den dimensionerande
hastigheten kan då ökas från 80 km/tim till 100 km/tim med undantag av sträckans
sydligaste delar i närheten av Svampakorset där hastigheten sänks till 70 km/tim.
Den befintliga vägen utgörs av en landsväg med två körfält, separerade genom
målade vägmarkeringar. Detta projekt syftar till att bygga om vägen på den aktuella
sträckan så att den utformas som en så kallad gles 2+1-väg. Vägen mötessepareras
genom att utökas med omkörningsfält på 16 och 24 procent av den totala sträckans
längd. Omkörningssträckorna har valts med hänsyn till kraven för en gles 2+1-väg,
områden med höga naturmiljö- och kulturmiljövärden, närhet till bostäder och
verksamheter, det nya parallellvägnätet och befintliga respektive nya
korsningspunkter såväl som andra anslutningspunkter längs vägsträckan.
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Ombyggnaden till 2+1-väg innebär att vägen breddas på delar av sträckan samt att
ett antal utfarter kommer att behöva stängas av och ledas om till samlade
korsningspunkter. Åtgärden kräver omfattande kompensationsåtgärder för att
säkerställa tillgängligheten för de som bor och verkar i området. Därför sker,
parallellt med planeringen av ombyggnad av väg 11, ett arbete med att utarbeta ett
förslag på utformning av ett parallellt vägnät.
Vidare avser Skånetrafiken att trafikera väg 11 med så kallad superbuss, ett regionalt
expressbusskoncept. I projektet ingår därför även ombyggnad av tre busshållplatser i
Anklam, Röddinge och Svampakorset till så kallade superbusshållplatser. I anslutning
till hållplatserna i Anklam och Röddinge ska planskilda passager anläggas för
oskyddade trafikanter och hållplatserna ska kompletteras med pendlarparkering.
Sjöbo och Tomelilla har sammanställt ett gemensamt förslag till yttrande.
Förslaget till yttrande finns som bilaga i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
För Tomelilla kommun innebär det främst investeringskostnader i exempelvis
kollektivtrafikåtgärderna såsom utrustning till hållplatsläget.
I övrigt genomför Trafikverket samhällsekonomiska beräkningar för vägprojekt.
Enligt beräkning i juni 2021 kommer projektets totalkostnad att uppgå till cirka 241
miljoner kronor (januari 2021 års prisnivå). Utbyggnaden av väg 11 på sträckan
mellan Anklam och Tomelilla är ett namngivet objekt i den regionala
transportinfrastrukturplanen för 2018–2029 (Region Skåne 2018) och är i den planen
finansierad med 105 miljoner kronor.
Barnperspektivet
Cykelvägen Ramsåsa mot Tomelilla innebär en förbättrad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter och kan innebära fördelar för barn och unga att cykla invid
vägen.
Miljöperspektivet
Till samrådshandlingen har det tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning för hela
sträckan. Den sammanlagda bedömningen av projektets klimatpåverkan anges som
neutral då den ökade framkomligheten förväntas generera mer motortrafik samtidigt
som ny cykelväg och gång- cykelanslutningar till hållplatser och en snabbare
kollektivtrafik förväntas minska bilresandet.
Uppföljning
Byggandet av anläggningen utförs som utförandeentreprenad och beräknas pågå i två
år. Tiderna är ungefärliga.
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• 2022 – Vägplanen fastställs
• 2024 – Planerad byggstart
• 2026 – Ny anläggning tas i drift

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare Linda Wolski 2021-11-15
Sjöbo och Tomelilla kommuners yttrande gällande vägplan för väg 11 AnklamTomelilla, handlingsid: Ks 2021.3829.
Samråd för ombyggnad av väg 11 Anklam, Tomelilla och Sjöbo kommuner, dnr TRV
2018/34898, handlingsid: Ks 2021.3475.
Kommunledningskontoret

Linda Wolski
Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
Beslutet skickas till:
Trafikverket
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Trafikverket

Handläggare: Linda Wolski
Diarienummer: KS 2020/155
Titel: Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
E-post: Linda.Wolski@tomelilla.se
Datum 16 november 2021
Telefon: 0417-180 00
Mobil: 070 9958242

Sjöbo och Tomelilla kommuners yttrande
gällande vägplan för väg 11 AnklamTomelilla
Övergripande
Väg 11 utgör ett viktigt stråk för hela sydöstra Skåne och är utpekad som
funktionellt prioriterat vägnät, prioriterat vägnät för gods samt regionalt stråk för
kollektivtrafik, specifikt för det regionala superbusskonceptet (SkE 5, Simrishamn
– Tomelilla – Sjöbo – Lund). Vägen utgör en viktig regional öst-västlig
förbindelse som binder samman Österlen med Malmö/Lund och Köpenhamn,
samtidigt som den binder samman kommunhuvudorterna Sjöbo, Tomelilla och
Simrishamn. Längs med hela stråket finns ett antal större företag och besöksmål
som har behov av ett välfungerande transportsystem. Både personresor och
godstrafik är viktiga för hela sydöstra Skånes utveckling.
Hållplatslägen - mobilitetsnoder
Sjöbo kommun är positiva till att busshållplatserna i Anklam och Röddinge byggs
om till så kallade superbusshållplatser med planskilda passager, i form av gångoch cykelväg under väg 11, och att pendlarparkeringar anläggs.
Det är av stor vikt att mobilitetsnoder i Sjöbo och Tomelilla kommuner innefattar
säkra cykelvägar, pendlarparkering för bil, cykelparkeringar med tak och bra
låsanordningar, laddstolpar/-platser för eldrivna fordon samt god belysning och
uppsyn.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Sjöbo och Tomelilla kommuner vill understryka att det finns en önskan om att se
över möjligheterna till att anordna laddmöjligheter för olika typer av eldrivna
färdmedel på de tilltänkta pendlarparkeringarna. Låsbara laddskåp för
elcykelbatterier såväl som laddmöjligheter för elmopeder, elsparkcyklar och
elbilar underlättar för fler boende och företagare på landsbygden att kombinera
eldrivna färdmedel med kollektivtrafikresor. En utvecklad mikromobilitet främjar
folkhälsan, sparar ytor, buller och utsläpp. Detta ligger i framtiden och är av stor
vikt för att kunna skapa attraktiva bytesnoder.
Sjöbo och Tomelillas kommuner vill se en utökad satsning på busskörfält enligt
de rekommendationer som framkom av åtgärdsvalsstudien för cirkulationsplatser
där det förordades ett förslag på att etablera separata busskörfält. Detta skulle ge
bussen prioritet in i korsningen vid Svampakorset och då bidra till förbättrad
kurvradie och minskad risk för köbildning. Åtgärden saknas i samrådshandlingen
men är fortfarande viktig för att uppnå den eftersträvade superbusstandarden.
För att öka tillgängligheten till Svampakorsets busshållplats behöver en gång-och
cykelbana mellan Tryde och det nya hållplatsläget inkluderas. Det behöver också
finnas en koppling in till Tomelilla resecenter. Vi kan inte heller se hur mobilitetsoch samåkningsparkeringen ska anordnas men det finns ett behov av detta intill
Svamparondellens nya hållplats.
Cykelförbindelser
Det är positivt med cykelvägen mellan Ramsåsa och Svamparondellen.
I yttrandet för åtgärdsvalsstudien samt för samrådsunderlaget ansåg Tomelilla
kommun att parallellvägarna som byggs kan utnyttjas som cykelleder. Enligt
kartunderlaget fattas ett par sträckor för att det ska bli möjligt att binda samman
hela sträckningen.
Möjligheten att ha en säker cykelväg i hela sträckningen bör vara en prioritering
och målet är att få en cykelväg hela vägen, vilket underlättar för framkomligheten,
folkhälsan och klimatomställningen. Då det i samrådsredogörelsen framgått att
detta inte är aktuellt så föreslås att parallellvägen åtminstone fram till Anklam
utformas så att tryggheten för gång- och cykeltrafikanter säkerställs.
Kombinationsresor
Korsningsmöjligheterna för oskyddade trafikanter behöver säkerställas för det
tilltänkta nya hållplatsläget öster om Svamparondellen. Boende i Ramsåsa
kommer hädanefter vara hänvisade till denna hållplats 1,5 km bort. Den utökade
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avståndet till kollektivtrafik för boende i närområdet bör vägas upp genom att
sörja för att Svampakorsets nya hållplats förses med säkra och väderskyddade
parkeringsplatser och laddplatser för cyklar, elcyklar, elmopeder, sparkcyklar och
bilar.
Skåneleden och ridning
Vi ser positivt på att Skåneleden dras om så att leden kopplas till ett
kollektivtrafikläge. Det behöver säkerställas att Skåneledens omdragning och
passage av väg 11 kan lösas senast i samband med ombyggnationen av vägen.
Sjöbo och Tomelilla kommuner vill också se ett utvecklat resonemang om hur
behovet av ridpassager tillgodoses vid ombyggnationen.
Trafik
I åtgärdsvalsstudien för väg 11 fastställde fem övergripande mål; värna regional
tillgänglighet längs väg 11, minimera negativ påverkan på lokal tillgänglighet,
öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i korsningar för samtliga trafikanter,
minimera påverkan på natur- och kulturvärden samt bidra till ett långsiktigt
hållbart transportsystem.
I samrådshandlingen fastställs omkörningssträckorna till 16% respektive 24%,
riktning nordväst mot Sjöbo 16% omkörningsfält och sydost mot Tomelilla 24%
omkörningsfält. Körfälten separeras med längsgående mitträcken på hela sträckan
från Anklam till Svampakorset.
Området kring väg 11 är landsbygd med aktiva lantbruk, vilket innebär att antalet
långsamtgående fordon är relativt många. Med antalet långsamgående fordon
samt godstransporterna på sträckan kan lagt förslag på 16/24 bidra till att sträckan
blir en flaskhals för hela stråket Sjöbo - Tomelilla – Simrishamn.
Om inte nuvarande och framtida behov av tillräckliga omkörningsfiler är väl
tilltagna, kommer de övergripande målen om att värna regional tillgänglighet
samt bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem att bli omöjliga att uppnå.
I samrådshandlingen fastställs att kortare restid mellan Sjöbo och Tomelilla
bedöms uppfyllt i och med en högre referenshastighet, färre korsningar, ökade
omkörningsmöjligheter samt en snabbare kollektivtrafik med färre hållplatser för
på- och avstigning. Sjöbo och Tomelilla kommuner befarar att det framtagna
förslaget snarare kommer att leda till att restiden förlängs på grund av det stora
antalet långsamtgående fordon i kombination med mitträcke och få
omkörningssträckor.
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Det är positivt att det planeras för säkra omkörningssträckor men Sjöbo och
Tomelilla kommuner ställer sig frågande till att det planeras som en gles 2+1-väg.
Sjöbo och Tomelilla kommuner anser att sträckan ska utgöras av en fullgod 2+1väg för att vägen ska anses bli attraktiv. Med tanke på rådande omständigheter
och bebyggelsen längs den aktuella sträckan är det även av största vikt att
infrastrukturen kring gång- och cykelkopplingar längs stråket är säkra, snabba och
gena så att trafikintensiteten kan dämpas.
I förra samrådsskedet lyfte Tomelilla kommun behovet av en trafiksäkrare lösning
för Svamparondellen. Behovet av åtgärder för en ökad trafiksäkerhet kvarstår.
Klimatpåverkan
Sträckan avses byggas om från 80 km/h till 100 km/h. I beskrivningen av
klimatpåverkan beskrivs i huvudsak projektet med ombyggnationen. Det saknas
en analys av den inducerade trafik som ombyggnaden förväntas ge upphov till,
samt vilken påverkan på energiintensitet per sträcka och klimatpåverkan som
förväntas följa av denna ombyggnad. Utsläppsförändringen bör sättas i relation till
de procentuella utsläppsminskningar som krävs för att transportsektorn ska
uppfylla sin del av Parisavtalet.
Räddningstjänst
I föregående yttrande lyftes att tillgängligheten för räddningsfordon kommer att
bli avsevärt försämrad med det förslag på antal och längder på omkörningsfiler
som då fanns beskrivet.
Sjöbo och Tomelilla kommuner ser en risk att svårigheten för räddningsfordonens
framkomlighet kvarstår eller förvärras med nuvarande förslag.
Vatten och avlopp
Va-enheten i Sjöbo kommun håller med Trafikverket om att vägens ombyggnad
med mittseparering i sig ger en ökad säkerhet mot förorening till följd av olycka
för Röddinge vattentäkt. Den ökade hastigheten förbi Röddinge samt de utfarter
som finns från både norr och söder ökar dock risken för olycka. Vägen är en led
för farligt gods och va-enheten anser att säkerheten för vattentäkten är för låg
redan idag och att skyddet bör öka vid en ombyggnad.
Det anges att en beredskapsplan för olycka längs sträckan förbi vattentäkten ska
tas fram. Det är viktigt att det framgår att området utgörs av vattentäkt och att
beredskapsplanen implementeras/presenteras för Räddningstjänsten. Eftersom
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vägen transporterar farligt gods är det viktigt att det beskrivs hur olika typer av
olyckor med läckage ska hanteras. Vissa ämnen infiltrerar mycket lätt och kan nå
grundvattnet fort. Uttagsbrunnarna ligger i direkt avrinningsriktning från vägen
och topografin ner mot täkten gör att en förorening under ogynnsamma
förhållanden lätt kan rinna ner till dalgången där täkten finns. Därför behövs det
snabba insatser för att förhindra att en förorening når täkten. Eftersom det är en
yta anvisad intill/söder om busshållplatsen i Röddinge som är avsedd för att
infiltrera vägdagvatten (Vi1 på karta) önskar va-enheten att denna
infiltrationsanläggning ingår i beredskapsplanen med beskrivning av hur den kan
”stängas av” vid olycka.
Va-enheten kan förstå att Trafikverket anser att Röddinge vattentäkt är försumbar
i förhållande till storlek på andra vattentäkter och antalet brukare nationellt sett,
men kan konstatera att vi har helt skilda uppfattningar om vattentäktens värde.
Va-enheten vidhåller sedan tidigare yttrande att den kommunala vattentäkten inte
värderas tillräckligt högt i förhållande till andra värden som exempelvis
kulturvärden och biotopskydd, där åtgärder vidtas. Trafikverket konstaterar att
”det finns mycket goda förutsättningar för omlokalisering eller överföring från
annat håll på grund av sitt geologiska läge”. Va-enheten anser inte att det är lätt att
ersätta vattentäkten varken ur ett geografiskt läge eller ekonomiskt. Kostnaderna
är mycket höga för att utreda en ny vattentäkt, lägga nya ledningar, anpassa
vattenverket efter nytt råvatten, söka tillstånd etc. Även att anlägga en
överföringsledning är kostsamt, erfarenhetsmässigt mellan 20-30 Mkr för
erforderlig sträcka. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det betydligt billigare
att anlägga skyddsåtgärder vid väg 11 i samband med vägombyggnaden än att
ersätta vattentäkten om den skulle bli obrukbar. Med anledning av detta önskar
va-enheten att nedan säkerhetshöjande åtgärder åter övervägs:
•
•
•

Minskad hastighet förbi Röddinge och vattentäkten, ca 1300 m.
Sidoräcken för att hindra avåkning längs hela sträckan förbi vattentäkten.
Uppsamlande täta diken med eventuell oljeavskiljare vid utloppet. Vattnet
från dikena kan infiltreras på särskild plats (Vi1), men möjlighet finns då
att spärra av diket vid behov.

Va-enheten ser positivt på att man redan i underlaget till vägplanen tar upp
åtgärder för att skydda vattentäkten och andra naturvärden under byggskedet, tex
med absorptionsmedel, hantering av schaktmassor och uppställning av
arbetsfordon. Va-enheten önskar att upplag av förorenade massor samt eventuella
kemikalier förvaras utanför vattentäktens tillrinningsområde.
Va-enheten har i ett tidigare skede meddelat att vi inte är intresserade av
tomrör/skyddsrör under väg 11, men önskar ändra det beslutet för att vid behov
kunna dra ledningar till norra sidan väg 11 eller anlägga en överföringsledning
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utan att störa trafiken. Om möjligt önskar vi 2 skyddsrör/tomrör i dimension 160 i
höjd med Röddinge, anlagda med svag lutning ner mot Röddinge.
Österlen VA har på grund av kort tidsfrist inte haft möjlighet att inkomma med
synpunkter på samrådsförslaget.
Skolskjuts
Sträckan berör två skolskjutslinjer inom Sjöbo kommun där korsningspunkt 2
(in/ut från Eriksdalsvägen) och korsningspunkt 4 (in/ut från Röddingevägen och
Röddinge byaväg) berörs. Inom Tomelilla kommun berörs skolskjutslinje nr 7:s
färdväg från Ramsåsa mot Svampakorset. Det är av stor vikt att det även
fortsättningsvis ska vara möjligt att köra in/ut från båda riktningarna på väg 11 i
dessa korsningspunkter.
Bygglov
Bullerplank bör utformas i samråd med Sjöbo kommun och Tomelilla kommun.
Redaktionella ändringar
På sidan 9 anges ” Intrång på befintlig fastighetsmark förekommer bland annat
vid några av korsningarna på grund av breddning av den befintliga vägen samt
av vissa befintliga anslutningar på grund av dimensionerande fordonstyper.” Det
behövs ett förtydligande av vad som menas med dimensionerande fordonstyper.
Kommunledningskontoret

Linda Wolski
Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
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Kommunfullmäktige

Handläggare: Henrik Lundblad
Titel: Näringslivschef
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se
Telefon: 0417-18208
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/83
Datum 8 november 2021

Tjänsteskrivelse motion angående
cykeldestination
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

”Cykeltrenden ökar i Sverige. Mellan september 2019 och motsvarande månad 2020
ökade försäljningen av cyklar med 30%. Enligt branschorganisationen rör det sig inte
enbart om ändrade resvanor till följd av pandemin, intresset att cykla har varit en
uppgående trend de senaste åren och reslängden ökar.
Bland cyklister anses sydöstra Skåne som ett av de bästa områdena i landet att cykla
på. Små/mindre vägar och naturen utgör en svårslagen kombination för cykling.
Samtidigt ökar även intresset för mountainbike. De senaste åren har tre banor byggts
i området och det finns många naturområden som är attraktiva.
Med de förutsättningar som finns för cykling borde kommunerna i sydöstra Skåne
dra nytta av den pågående cykeltrenden och arbeta med att utveckla området som
cykeldestination och cykelturism. Förutom att det förbättra folkhälsan skulle det även
förbättra miljön.
Socialdemokraterna yrkar därför
Att Tomelilla kommun tar initiativ, att tillsammans med övriga kommuner i sydöstra
Skåne, utveckla vår region som cykeldestination.”

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Förvaltningen föreslår att Tomelilla kommun tar initiativ till att utreda
förutsättningarna för att utveckla Tomelilla och SÖSK till en ännu större
cykeldestination.
Cykling och goda förutsättningar till cykling är positivt för tillgängligheten av och i
Tomelilla kommun, vilket är bra ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, ökad
rekreation för kommuninvånare och besökare, vilket är bra ur en folkhälsa och
näringslivsperspektiv.
Förslag till aktiviteter skulle kunna vara att kartlägga, uppdatera befintliga och tänkta
cykelleder/stråk, dess status samt hur de kommuniceras. Fördjupad dialog med
nationella och regionala intresseorganisationer kring förutsättningarna av skapandet
av och ett eventuellt innehåll och struktur för en ännu bättre cykeldestination samt
en dialog med lokala och regionala föreningar. En viktig del blir att titta på aktörs
och ansvarsfördelning mellan kommunala, regionala och nationella aktörer,
föreningar och företag.
Ekonomiska konsekvenser
Ökad cykling torde vara positivt för folkhälsan och ha en direkt eller indirekt positiv
effekt på dess kostnader. En ökad turism som konsekvens av
destinationsutvecklingen torde vara positiv för näringslivet.
Aktiviteter för att förstärka destinationen kan innebära kostnader varför det i det fall
det behövs föreslås att undersöka möjligheten till också externa medel. Där man
skulle kunna titta på medel för processledning och eventuella investeringar.
Förvaltningen anser att cykling och destinationsutveckling ligger väl i linje med olika
stöd på nationell och internationellt plan.
Barnperspektivet
Ökad cykling torde vara allmänt positivt ur ett barnperspektiv där man kan få mer
eller mindre positiva effekter direkt eller indirekt också beroende på hur
destinationen förstärks och utvecklas där man till exempel kan se ”pumptracken” i
Smedstorp som en delkomponent som på ett direkt sett haft en positiv effekt.
Miljöperspektivet
Cykling har relativt majoriteten av andra färdmedel en begränsad negativ
miljöpåverkan, vilket också gäller om man upplever Tomelilla som turist. Eventuell
negativ miljöpåverkan skulle kunna uppstå vid transport till destinationen där man i
destinationsarbetet bör arbeta för tydliga kopplingar till till exempel kollektivtrafiken.
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Uppföljning
Förvaltningen föreslår att man tar fram en förundersökning baserat på samtal med
experter och intressenter enligt ovan och en möjlig plan framåt och presenterar detta
inom 3 månader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse näringslivschef Henrik Lundblad, 8 november 2021.
Kommunledningskontoret

Henrik Lundblad
Näringslivschef

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Näringslivschef Henrik Lundblad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare: Thomas Lindberg
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/4
Datum 18 november 2021

Redovisning av anmälningsärenden ksau
den 1 december 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll nr. 4 den 26 augusti från Tomelilla Industriaktiebolag
styrelsesammanträde.
2. Protokoll nr. 5 den 28 oktober 2021 från Österlenhem AB
styrelsesammanträde.
3. Protokoll nr 5 den 28 oktober 2021 från Tomelilla Industriaktiebolag
styrelsesammanträde.
4. Protokoll den16 november 2021 §§ 54-61 från Revisorerna.
5. Protokoll den 11 november 2021 §§ 11-18 från Valnämnden.
6. Protokoll den 11 november 2021 §§ 48-56 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd.
7. Protokoll den 15 november 2021 §§ 73-97 från ÖKRAB.
8. Protokoll den 11 november 2021 §§ 74-81 från Österlen VA aktiebolag.
9. Minnesanteckningar den 29 oktober 2021 förda vid ägarsamråd i Sydskånes
avfallsaktiebolag SYSAV.
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Ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Uppföljning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 18 november 2021.
Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
Beslutet skickas till:
Ange mottagare för beslutsdokument här
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