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Remiss Regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2014-2025 
Dnr KS 2013/0669  

Sammanfattning 
Region Skåne har överlämnat förslag till regional transportinfrastrukturplan 
för Skåne 2014-2025, jämte bilagor till Lunds kommun för yttrande. 
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har lämnat gemensamma 
synpunkter i ärendet. Parallellt har kommunerna i MamöLundregionen tagit 
fram ett gemensamt underlag med synpunkter till Region Skåne. Dessa 
synpunkter liksom nämndernas synpunkter över planförslaget är inarbetade i 
kommunkontorets nedanstående förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025, re-
missversion 2013-05-23 
Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2013-06-18 
Bilaga 2. Cykelvägsplan för Skåne, remissversion 2013-05-23 
Tekniska nämndens beslut 18 september 
Byggnadsnämndens beslut 19 september 
Kommunkontorets skrivelse 2013-09-17  

Barnkonsekvensanalys 
Omtanke om barnens bästa har vägts in i facknämndernas yttranden. 

Ärendet 
Region Skåne har överlämnat Förslag till regional transportinfrastrukturplan 
för Skåne 2014-2025, jämte bilagor till Lunds kommun för yttrande. 
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har lämnat gemensamma 
synpunkter i ärendet. Parallellt har kommunerna i MamöLundregionen tagit 
fram ett gemensamt underlag med synpunkter till Region Skåne. Dessa 
synpunkter liksom nämndernas synpunkter över planförslaget är inarbetade i 
kommunkontorets nedanstående förslag till yttrande. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade i december 2012 att ge Trafikverket i uppdrag att ta 
fram förslag till nationell plan för utveckling av transportsystemet för peri-
oden 2014–2025. Samtidigt uppdrogs åt respektive län att upprätta förslag 
till länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period.  
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Planens innehåll 
Ledord för prioritering inom den regionala planen är  
• Den flerkärniga miljonstaden Skåne  
• I första hand satsa på det regionalt viktiga vägnätet enligt vägsystem-

studien.  
• Satsningar för mötesseparering och 100 km/h för det regionalt viktiga 

vägnätet.  
• Att göra mer sammanhängande satsningar och inte sprida på för många 

små ej sammanhängande satsningar.  
• Få framdrift på genomförandet av de objekt som ligger i nuvarande plan 

2010-2021. En utmaning då de genomsnittliga kostnadsökningarna för 
objekten är ca 25%.  

• Värna medel avsatta i potter och utveckla innehållet. Dessa potter ger 
möjlighet till många viktiga satsningar i Skåne.  

 
För de riktade åtgärderna minskas anslaget för trafiksäkerhet jämfört med 
föregående plan, medan anslaget för cykelvägar och kollektivtrafik höjs. Bi-
draget till kommunal infrastruktur för kollektivtrafik minskas något och bi-
draget till trafiksäkerhets och miljösatsningar minskas ytterligare något mer. 
För övriga potter görs mindre justeringar. 500 mkr avsätts för sam-
finansiering av järnvägssatsningar i den nationella planen vilket är dubbelt 
så mycket som i föregående plan. En satsning på regionala cykelvägar ingår 
med 400 mkr (800 mkr inkl 50 % kommunal medfinansering). För de 
namngivna objekten prioriteras det regionalt viktiga vägnätet, utfor-mas för 
mötesseparering och 100 km/h.  
 
Föreslagna åtgärder i eller i anslutning till Lunds kommun 
Vägobjekt 
• Väg 11 Veberöd – Sjöbo. Utbyggnaden är genomförd. Återbetalning av 

förskottering. 
• Väg 6.02 Flädie - Lund. Färdigställs 2017-2019 
• Väg 108 Staffanstorp – Lund. Åtgärdsvalsstudie ska göras. Färdig-

ställande 2020. 
 
• Objekt i Cykelvägsplanen 
• Stångby- Håstad 
• Snabbcykelstråket mellan Lund och Malmö 
• Väg 956 (Gamla Veberödsvägen) mellan Blockvägen och väg 

11/Knivsåsen 
• Mellan väg 941 och 952, förbi Rögle dammar. Här föreslår trafik-verket 

att delen från väg 941 och fram till anslutningen mot Billebjer utgår. 
• Cykelförbindelse mellan Lunds östra delar och Staffanstorp 
• Södra Sandby tätort, Flyingevägen mellan Klockarevägen och 

Skattebergavägen 
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• Utöver namngivna åtgärder finns avsatta medel i potter där objekt i 
kommunen kan bli aktuella: 

• Trafiksäkerhetsåtgärder - 100 mkr. 
• Trafiklugnande åtgärder för genomfarter - 150 mkr. 
• Kollektivtrafikåtgärder längs statligt vägnät – 400 mkr. 
• Kollektivtrafikåtgärder – 500 mkr. 
• Bidrag till trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet – 300 

mkr. 
• Enskilda vägar – 20 mkr. 
• Mobility management åtgärder – 24 mkr. 
• Driftbidrag till flygplatser – 40 mkr 
• Åtgärdsvalsstudier och utredningar – 20 mkr.  
 
Lunds kommun synpunkter  
Viktiga prioriteringar i MalmöLundregionen 
Ett väl fungerande transportsystem i landets storstadsområden är nödvändigt 
för effektiv och hållbar tillväxt i Sverige. Utvecklingen i MalmöLund-
regionens kommuner, där mer än hälften av Skånes befolkning bor är 
beroende av kraftfulla satsningar på ökad transportkapacitet. För 
näringslivet är pålitliga, effektiva och hållbara transporter till våra viktigaste 
exportmarknader avgörande för konkurrenskraften. Lunds kommun vill 
framföra nödvändigheten av en regional plan som är tydligare grundad på 
långsiktig hållbarhet, som på ett bättre sätt hanterar arbetspendlingen och de 
storstadsspecifika kapacitetsproblemen i det skånska transportssystemet. 
 
Lunds kommun efterlyser en planering som i större utsträckning ger 
förutsättningar för bättre fungerande och större arbetsmarknadsområden och 
som samtidigt bidrar till klimatmålens uppfyllande. Detta innebär att Lunds 
kommun och övriga kommuner i MalmöLundregionen anser att Region 
Skåne bör prioritera följande objekt:   

• Södra Stambanan Lund-Hässleholm, Västkustbanan 
• Lommabanan, Marieholmsbanan, Skånebanan  
• Utvecklad kollektivtrafik i städerna inkl Spårväg Lund C-ESS  
• Godsstråket genom Skåne; Lommabanan, Trelleborgsbanan, hamnarna 

i Malmö och Trelleborg  
• Kontinentalbanan - tidigareläggning 
• Simrishamnsbanan etapp 1 - påbörja planeringen av sträckan Malmö-

Dalby  
• Kvalitetshöjningar av kollektivtrafiken till och från Malmö Airport  
• Nya Öresundsförbindelser – fördjupade utredningar Öresundsmetro 

Malmö-Köpenhamn 
 
Konsekvenser av planförslagets prioriteringar 
Lunds kommun anser det är bra att man mer och mer får in stöd till 
järnvägsåtgärder i ett planeringssystem som har uppstått ur ett behov av mer 
regionalt inflytande i planeringen av vägtransportsystemet. Man kan dock 
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fundera över vad detta betyder på sikt. Ett ökat regionalt intresse och 
finansieringsansvar för även spårsatsningar får inte innebära att staten tar ett 
steg tillbaka från sitt övergripande ansvar och skjuter över kostnader på 
andra parter. Planförslaget innebär i praktiken en förskjutning av medel från 
den regionala planen till den nationella. I planförslaget prioriteras åtgärder i 
järnvägssystemet, vilka i normalfallet finansieras av den nationella planen. 
Lunds kommun ställer sig bakom den här generella prioriteringen av 
järnvägsnätet framför väg, även om det innebär att utrymmet för de åtgärder 
som primärt ska genomföras via den regionala planen minskar ytterligare i 
praktiken. 
 
Med det minskade utrymmet för det som normalt ska hanteras i den 
regionala planen behöver anslagen justeras ned. Lunds kommun anser att 
detta är gjort på ett felaktigt sätt.  Bidragen till kommunal infrastruktur har 
minskats. Detta är olyckligt då den ökande regionala inpendlingen kräver 
omfattande åtgärder både vad det gäller kollektivtrafik, miljö- och 
trafiksäkerhet. Det är rimligt att regionen tar ett större ansvar än vad planen 
anger. 
 
Liksom den nationella planen innehåller den regionala planen inte 
tillräckligt kraftfulla åtgärder för att utvecklingen av hållbara transporter ska 
gå i den takt som krävs. Planen leder onekligen till god måluppfyllelse för 
flera uppställda målområden, men motverkar klimat- och miljömål.  
 
Trots att avsättningen av regionala medel för samfinansiering i nationell 
infrastruktur görs ungefär dubbelt så stor som föregående plan (500 mkr) 
gör kommunen bedömningen att satsningarna här är otillräckliga. Den 
nationella planen identifierar Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad 
som tillväxtmotorer i södra Sverige och Trafikverket konstaterar också att 
dessa städer står inför särskilt stora utmaningar. Kommunerna i Malmö-
Lundregionen har gemensamt under planprocessen påpekat nödvändigheten 
av ett infrastrukturpaket som hanterar de storstadsspecifika kapacitets-
problemen i det skånska transportsystemet.  Utvecklingen i Malmö-
Lundregionen, där mer än hälften av Skånes befolkning bor, är beroende av 
kraftfulla satsningar på ökad transportkapacitet i storstäderna med omland. 
Bl.a. en hög tillgänglighet till de planerade forskningsanläggningarna MAX 
IV och ESS i Lund, som tillhör de enskilt största satsningar på 
forskningsinfrastruktur i Sveriges historia, kommer att vara en viktig faktor 
för både den regionala och nationella tillväxten.  
 
I den nationella planen är en relativt stor del reserverad i s.k. potter. Under 
”Urval av åtgärder” i den regionala planen presenteras ett urval av åtgärder 
med en kostnad på mindre än 50 miljoner kronor. Det är mycket otydligt hur 
den regionala planen och den nationella planen samverkar och det blir 
mycket viktigt att den fortsatta planeringen utgår från en helhetssyn. Lunds 
kommun förutsätter att regionen aktivt verkar för att de medel som är 
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avsatta i potterna används för att stärka infrastrukturen i sydvästra Skåne. 
Lunds kommun och övriga kommuner i MalmöLundregionen är villiga att 
aktivt delta i detta arbete. 
 
Cykelvägsplan 
Det är positivt med en regional cykelvägsplan. Ökad cykling leder till ökad 
hälsa och välbefinnande och har få negativa externa effekter. Kommunerna 
hoppas planen kommer att få en viktig roll för utvecklingen av cykelinfra-
strukturen i Skåne. Cykelvägsplanen innehåller endast objekt utanför 
kommunalt väghållningsområde. Att då kräva 50 % kommunal med-
finansiering för att objekten ska bli av är helt ologiskt. Finansieringen av 
nybyggnationer och ansvaret för drift- och underhåll bör följa väghållar-
ansvaret på samma sätt som för vägutbyggnader. 

I rapporten fokuseras nästan enbart på samhällsnyttan och det saknas 
resonemang om cykelns fördel för den enskilde individen. Det finns många 
viktiga aspekter att lyfta fram som gör cykeln konkurrenskraftig för varje 
enskild trafikant, t.ex. smidigheten, tidssäkerheten, friheten och 
flexibiliteten, vilket borde kunna beskrivas mer i planen. Om Region Skåne 
på ett kraftfullt sätt vill att cykling ska bidra till den nödvändiga 
omställningen av transportsystemet fordras mångdubbelt större insatser än 
de som föreslås.  
 
Den flerkärniga miljonstaden Skåne 
I sammanhanget vill Lunds kommun påminna Region Skåne om tidigare 
yttrande över regionens förslag till Den flerkärniga miljonstaden Skåne. De 
föreslagna strategierna bakom målbilden kan inte anses vara tillräckligt 
förankrade i kommunerna för att kunna vara utgångspunkt för att diskutera 
nödvändiga infrastruktursatsningar. Kommunen efterlyser en tydligare 
analys och beskrivning av tillväxtmotorernas framtida utmaningar baserad 
analyser av storstadsregionens specifika utmaningar med koppling till 
hållbar tillväxt och samhällsnytta. 
 

Prioriterade åtgärder i MalmöLundregionen 
Södra stambanan och Västkustbanan 
Lunds kommun ser mycket positivt på att fyraspårsutbyggnaden på Södra 
stambanan Arlöv- Högevall genomförs. Flera betydande satsningar saknas 
dock på huvudstråken Södra stambanan och Västkustbanan. Kommunen vill 
starkt understryka vikten av att planeringsarbetet för en fortsatt utbyggnad 
till fyra spår mellan Lund och Hässleholm inleds omedelbart och att 
investeringsmedel avsätt för genomförande under planperioden. 
 
Spårburen kollektivtrafik till och från städerna 
Lunds kommun och övriga kommuner i MalmöLundregionen välkomnar att 
Trelleborgsbanan finns med i planen för färdigställande. Samfinansieringen 
noteras särskilt av mötesspår på Ystadbanan och anpassning för persontrafik 
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på Lommabanan och Marieholmsbanan, som blir välkomna tillskott till en 
robust och driftssäker pågatågstrafik i regionen. Utbyggnadsåtgärder och 
finansiering bör dock tydliggöras för Lommabanan och utbyggnaden bör 
följa tidplanen för Hallandsåstunneln. Simrishamnsbanan saknas i planen. 
Planeringen av Simrishamnsbanans etapp 1 bör prioriteras då utbyggnaden 
på sikt är en förutsättning för ett fungerande regionalt järnvägssystem i 
Skåne.  
 
Utvecklad kollektivtrafik i städerna 
De stora städerna i Skåne växer. Inpendling, trängsel och belastningen på 
miljön ökar, trafiksituationen i Malmö och Lund är på vissa håll ohållbar, 
exempelvis överskrids miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i Malmö. 
Kollektivtrafiken i städerna måste förbättras väsentligt vad gäller kapacitet, 
standard och bytesmöjligheter kommande år.  Högklassig busstrafik och 
spårvagnstrafik är nödvändig i de mest belastade stråken, för att underlätta 
dels det mellankommunala/regionala resandet, dels förflyttningar inom 
städerna. De framtida spårvägarna bör tydligare nämnas bland föreslagna 
insatsområden och objekt. Modern spårvagnstrafik blir trots allt ett nytt 
inslag i den skånska kollektivtrafiken och det pågår ett viktigt arbete inom 
projektkontoret Spårvagnar i Skåne. Spårvägen Lund C – ESS är av särskilt 
strategisk betydelse och kan fungera som modell för kommande etapper i 
Skåne. Region Skåne behöver fortsätta arbetet tillsammans med berörda 
kommuner och staten för att få till stånd medfinansieringslösningar till dessa 
regionalt viktiga objekt.  

Lunds kommun och övriga kommuner i MalmöLundregionen menar att 
även busstrafik, superbuss och spårvagn samt cykelvägar (s. 10ff, 81ff) styr 
mot målområde 4, att förbättra Skånes förbindelser med omvärlden. Att 
interregionala och internationella resor sällan börjar eller slutar på en 
järnvägsstation är något som framhållits även av Region Skåne i 
diskussionerna om Skånepaketet. I själva verket är cykelvägar och lokal 
kollektivtrafik i städerna kritiska länkar för att städernas uppkoppling mot 
omvärlden ska fungera. Detta behöver korrigeras och tillhörande 
beskrivningar av måluppfyllelse ses över. 

Nya Öresundsförbindelser 
I planen saknas ett helhetsgrepp på den framtida trafiken tvärs Öresund 
såväl i norr som i söder. En fortsatt gränsregional integration mellan 
sydvästra Skåne och Själland, samt Copenhagen Airports konkurrenskraft, 
är beroende av väl fungerande trafikutbyte över Öresund. Öresundsbron 
utgör för närvarande den enda fasta länken för långväga person- och 
godstrafik mellan Skandinavien och kontinenten. Prognoser visar att brons 
landanslutningar, kommer att få omfattande kapacitetsproblem. Den 
befintliga förbindelsen är redan i dagsläget utsatt för ett hårt tryck, eftersom 
fjärrbetonad person- och godstågtrafik måste samsas med regional 
arbetspendling. Påfrestningarna kommer att öka ytterligare när den fasta 
förbindelsen över Fehmarn Bält öppnas år 2021.  
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Öresundsregionen kan bindas samman och stärkas genom fasta förbindelser 
dels mellan Helsingborg och Helsingör för biltrafik, persontågtrafik och 
godstågtrafik dels mellan Malmö och Köpenhamn. Som komplement till 
Öresundsbron, och för en fördjupad integration av arbetsmarknaden, finns 
behov av ytterligare en fast förbindelse över södra Öresund. Därför planerar 
Malmö stad och Köpenhamns kommun gemensamt för en framtida 
Öresundsmetro. Det är en nationell angelägenhet att avlasta Öresundsbron 
genom ytterligare förbindelser. Lunds kommun anser att regionen i 
kontakten med staten bör framhålla behovet av aktiv samplanering mellan 
Sverige och Danmark kring hela Öresund i samspel med berörda regioner 
och kommuner.  
 

Godstrafiken i Skåne och hamnarnas betydelse 
Planen innehåller vissa satsningar för att möta de framtida ökande 
godsflödena, dock saknas i förslaget fortsatt utbyggnad av Södra stambanan 
till fyra spår mellan Lund och Hässleholm som hanterar den viktigaste 
strömmen av godstrafik från mellersta Sverige till Skåne och kontinenten.  
 
I väster är det nödvändigt att det så kallade godsstråket genom Skåne byggs 
ut för godstrafiken över Öresundsbron och via Malmö och Trelleborgs 
hamnar. Kommunerna vill betona vikten av hamnarnas betydelse för starka 
logistiknav för det svenska näringslivets import och export. Det är viktigt att 
satsningar på hamnanslutningar i RTI-planen innefattar de planerade väg- 
och järnvägssatsningarna i Norra hamnen i Malmö och Trelleborgs hamn, 
båda utpekade CORE-hamnar inom EU.  
 
Ett infrastrukturpaket baserat på storstadsspecifika satsningar 
Skåne söker en ny modell för genomförandet av infrastrukturinvesteringar 
tillsammans med staten. Lunds kommun anser att det påbörjade arbetet 
måste fortsätta och fördjupas. I jämförelse med de sammanhållna satsningar 
som sker i Stockholm- och Göteborgsområdena är utfallet för Skåne mycket 
begränsat. Lunds kommun och övriga kommuner i MalmöLundregionen vill 
poängtera nödvändigheten av ett infrastrukturpaket som hanterar de 
storstadsspecifika utmaningarna i det skånska transportsystemet.  

Lunds kommuns synpunkter avseende specifika objekt i Lund 
Vägobjekt 
Det är positivt att trafiksäkerheten på väg 6.02 Flädie-Lund förbättras. För 
att de framkomlighetshöjande åtgärderna ska få effekt på kapaciteten krävs 
dock även åtgärder längre in mot Lunds stad, främst i Mobiliarondellen. 
Objektet bör alltså omfatta även denna del. 
   
För väg 102 sträckan Lund-Dalby anges att en åtgärdsvalsstudie ska genom-
föras. Lunds kommun menar att denna bör göras skyndsamt och samordnat 
med planerna för spårvägsutbyggnaden längs vägen. 
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Objekt i Cykelvägsplanen 
Samtliga föreslagna objekt finns med i översiktsplanen och är också högt 
prioriterade i den lista som översänts till Trafikverket tidigare.  
 
Ett viktigt objekt saknas, förbättringar för gång- och cykeltrafiken i Genarp 
med åtgärder längs Gödelövsvägen och Häckebergavägen. Lunds kommun 
har framfört detta behov under många år då det finns en stor potential att 
öka gående och cyklandet bland Genarpsborna. Det statliga vägnätet genom 
byn är ett hinder för en sådan utveckling. 
 
Trafikverket föreslår i cykelledsplanen att utbyggnaden av cykelväg mellan 
väg 941 och 952 via Rögle dammar görs på halva sträckan och då på delen 
mellan väg 952 och vägen mot Billebjer. Lunds kommun förordar att 
sträckan mellan väg 941 och vägen mot Billebjer prioriteras istället, 
eftersom det finns möjlighet att på ett lokalt vägnät söder om Rögle dammar 
cykla på ett bra sätt. Ett motiv att ändra prioritering är också att en hög 
andel tunga fordon trafikerar sträckan på väg till och från stenbrottet i 
Hardeberga och att många Rudolf Steiner skolans elever går och cyklar 
mellan Hardeberga by och skolan i Hardeberga.  
 
Det finns avsiktsförklaringar om en cykelförbindelse mellan Lunds östra 
delar och Staffanstorp, undertecknade av de båda kommunerna och 
Trafikverket. Lunds kommun har genomfört sina åtagande men det saknas 
en förbindelse fram till det befintliga nätet i Staffanstorps kommun. Det är 
mycket angeläget att cykelvägen byggs ut. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att som yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2014-2025 åberopa vad som framförs i kommunkontorets 
tjänsteskrivelse.  
 

KOMMUNKONTORET 
 
 
Anette Henriksson 
Kommundirektör  Britt Steiner 
   Planeringschef 
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Kommunstyrelsen
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Remiss - Förslag till regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2014-2025

Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ansluter sig till MalmöLundaregionens gemensamma yttrande.

Kominunstyrelsen avger vidare nedanstående tillägg som yttrande över rubricerad remiss.

Kommunstyrelsen bemyndigar presidiet att godkänna eventuella justeringar som träffas
överenskommelse om i det gemensamma yttrandet.

Kommunstyrelsen bemyndigar slutligen ordföranden att for Kävlinge kommuns del
underteckna det gemensamma yttrandet

Ärendebeskrivning
Region Skåne har av regeringen fårt i uppdrag art upprätta en ny Regional
transportinfrastruktur-plan (RTI-plan) för åren 2014 till 2025. Planen avser
investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne. Tratikverket upprättar
samtidigt förslag till Nationell plan for investeringar på järnvägsnätet och det nationella
stamvägnätet. Stamvägnätet utgörs i Skåne av Europavägarna.

Förslaget till RT1-plan utgar frän den nu gällande RT1-planen för perioden 2010-2021
och frail regionala analyser och strategier, sasom bla OECDs &mays för Skåne,
utvecklingsplaner for kollektivtranksystemet. strukturbild för Skåne nifi. Utifrån ramen
for Skäne pä 4356 miljonet ki hat Region Skinle upprättat ett förskag till RTt-plan.

Utifrån ramen för Skåne på 4356 miljoner kr har Region Skåne upprättat en förslag till
Regional transportinfrastrukturplan, som har Följande utgångspunkter:
• 500 mkr avsätts för samfmansiering av järnvägssatsningar i den nationella planen
• Insatsområden utöver namngivna satsningar, potter, ges liksom i tidigare RT1-

planer ett stort utrymme. Potterna ger möjlighet till många viktiga satsningar i
Skåne.

• För de namngivna objekten prioriteras det regionalt viktiga vägnätet som stödjer
den flerkärniga miljonstaden Skåne.

• Satsningar utformas för mötesseparering och 100 km/h på det regionalt viktiga
vägnätet.

• Vägsatsningar görs mer sammanhängande och sprids inte ph många små ej
sammanhängande utbyggnader

• Bibehållen takt på genomforandet av regionalt viktiga objekt i planen är viktigt för
den kommunala planeringen. Detta är en utmaning då de genomsnittliga
kostnadsökningarna för objekten är ca 25 %.

Kävlinge kommun vill lämna följande yttrande:
Kävlinge ser positivt på Region Skåne förslag till regional transportinfrastukturplan för
den kommande perioden (2014-2025).

Kävlinge kommun ställer sig bakom det gemensamma yttrande som MalmöLund-
regionens elva kommuner liar enats kring.



KÄVLINGE
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Protokoll

Datum för sammanträde: Sida.

2013-09-25 13 (24)

Kommunstyrelsen

Utover det gemensamma yttrandet vill Kävlinge belysa några sakfrågor som är särskilt
väsentliga för Kävlinge kommuns fortsatta utveckling.

Kävlinge konstaterar att väg 1137 mellan Kävlinge och Löddeköpinge finns med i den
regionalla planen (och har gjort så ett flertal gånger). Förslag till åtgärd är att
genomföra en kortare utbyggnad som frAn nuvarande väg 1137 mellan Kävlinge och
Hög går i ny sträckning norr om Hog och ansluter till Köpingevägen i Löddektipinge.
Detta förslag är det som kommunen efterfrågat i sina synpunkter till Trafikverket i den
pågående vägutredningen. Kompletteringen av vägutredningen Fried detta alternativ är
på ging. Kostnader och finansieringsfrågoma för detta alternativ måste förtydligas
ytterligare det förekommer olika kalkyler och beräkningar. 1 den föreliggande
remissversionen verkar projektet vara underfinansierat. Samtidigt tycker Kävlinge
kommun att prioriteingen for detta projekt ska höjas, Detta dA det firms ett flertal
projekt som är högre prioriterade, men där man i dagsläget valjer att starta om
projekten och avser göra åtgärdsvalsstudier. Den tidsmässiga skillnaden mellan ett
projekt med en fardig vägutredning och ett annat projekt där det pågår en
åtgärdsvalsstudie år betydande och kan innebära flera Ars tidigareläggande av väg
1137. Väg 1137 har tidigare legat med i planen men aldrig kommit till genomförande
och nu anser Kävlinge kommun att det är dags att komma från ord till handling.

En ny cykelvägsplan fOr Skåne är under utarbetande, vilket är väldigt positivt. Den får
samma tidshorisont som den nya regionala transport-infrastrukturplanen, 2014-2025,
men med en utblick och behovsbedömning for en längre tidshorison. De föreslagna
prioriteringarna för 2014-2025 innefattar bl.a. för Kävlinges del en fortsatt utbyggnad
av cykelvägen mellan Kävlinge och Lund (från Kävlinge fram till väg 108/923) vilken
länge varit väldigt högt prioriterad.

Det är slutligen synnerligen viktigt att sambandet och samspelet mellan regional och
nationell plan utvecklas och förtydligas — förhållandet dem emellan är tydligt i
dagsläget! Relationen kommun-region-stat måste också utvecklas och tydliggöras, så
att samtliga parter förstår sin roll och ansvar. Det handlar bl.a. om planerings- och
finansieringsfrågor. Detta är viktigt att etablera och hantera denna relation innan
projekten eller sakfrågorna kommit for långt i processerna då insyn- och
påverkansmöjligheterna försvunnit. En viktig fråga om förtroende.

Beslutsunderlag
Remiss - Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025,
följebrev
Remiss - Förslag till regional transportinfrastrukturplan for Skåne 2014-2025,
rem issutgava
Remiss - förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025.
Tjänsteskrivelse
MLreg yttrande RTI 2013-09-12

Beslut ska skickas till
För kännedom

Fredric Palm

Göran Sandberg

För vrkstäl lighet

Region Skåne.291 89 KristianstaW (Ange RT1 2014-2025, Dnr 1202805)
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      Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
Yttrande över Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 
 
Bakgrund 
Region Skåne har på regeringens uppdrag upprättat en ny Regional 
transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2014 till 2025. Planen avser 
investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne.  
 
Förslaget till RTI-plan utgår från den nu gällande RTI-planen för perioden 2010-2021 och 
från regionala analyser och strategier, såsom bl. a utvecklingsplaner för 
kollektivtrafiksystemet och Strukturbild Skåne.  
 
Synpunkter 
Dokumentet är mycket omfattande och håller en generellt sett hög kvalitet. 
 
Den nu gällande planen innehåller en utbyggnad av väg 23 år 2021. I det föreliggande 
förslaget finns projektet angivet med samma startår. Det framgår emellertid med betydligt 
större tydlighet att satsningen på väg 23 förbi Höör och Höör norrut är ett prioriterat 
projekt vilket Höörs kommun ställer sig mycket positiv till. Denna ökade tydlighet är viktig 
för att kommunen ska kunna planera för ett bra nyttjande av områdena vid de planerade 
trafikplatserna norr och söder om tätorten. I förslaget till ny Regional transportinfra-
strukturplan är detta projektet i särklass det mest betydelsefulla för Höörs kommun. Det 
betyder bl. a en bättre boendemiljö, en säkrare trafikmiljö i bl. a Höörs tätort samt 
effektivare transporter söderut och norrut. 
 
Det är av stor vikt att kommunen blir engagerad tidigt i det förestående planeringsarbetet 
eftersom anslutningarna till Höörs tätort måste göras attraktiva, tillgängliga och utformas så 
att närområdena kan utvecklas i överensstämmelse med vår översiktsplan.  
 
Det är intressant att Region Skåne lyfter Bredband och IT i plandokumentet. Region 
Skånes mål är att 95 % av alla Skånes hushåll och arbetsplatser ska ha tillgång till 100 
Mbit/s år 2020. Detta kräver omfattande investeringar i infrastruktur för bredband. Det 
finns dock inget samlat offentligt ansvar för dessa investeringar. Om det enbart är 
marknadens aktörer som styr utbyggnaden finns det stor risk att landsbygden och de 
mindre orterna inte kommer att få tillfredsställande kapacitet och därmed skapa en obalans 
i Skåne.  
 
Kommunen har tidigare påtalat behovet av bättre kommunikationer mot Helsingborgs-
området – utbyggnad av väg 109. En utbyggnad av förbindelsen mellan 
Helsingborgsområdet och MittSkåne bör prioriteras högre och tas med i planperioden. 
 

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET 
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Vad gäller cykelledsplanen föreslår kommunen att väg 1335. Höör-Bokeslund, väg 1315. 
Stanstorp och väg 13. Höör-Ludvigsborg lyfts in i planen utöver de redan namngivna.  
 
Avslutningsvis ställer sig Höörs kommun bakom MalmöLundregionens gemensamma 
yttrande med tillägg av ovannämnda synpunkter. 
 
 
 
 
Peter Wollin 
Utvecklingschef 







































Remissvar RTI Skåne Nordväst 
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Lena Åström Region Skåne 
Strategisk samhällsplanerare  
0431-40 29 66 291 89 Kristianstad 
lena.astrom@engelholm.se  
 
 
 

  
  
  
  
  
 Kommunledningskontoret, Enheten för samhällsplanering och utveckling 
 Postadress Ängelholms kommun, 262 80 ÄNGELHOLM Besöksadress Östra vägen 2 
 Telefon 0431-870 00 
 Internet www.engelholm.se 

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2014-2025, dnr 1202805 
 
Bakgrund 
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny regional 
transportinfrastrukturplan, RTI-plan, för åren 2014-2025. Planen avser 
investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne. Arbetet är 
reglerat i direktiv från regeringen. Förslaget omfattar dels RTI-planen och 
dels cykelvägsplan för Skåne. 
 
Beredning 
Ängelholms kommun lämnar in ett kommunövergripande yttrande. 
Miljökontoret, stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret har getts 
möjligheter att inkomma med synpunkter med förslaget till regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025. Miljökontoret har inte 
inkommit med några synpunkter. Stadsarkitektkontorets och tekniska 
kontorets synpunkter har inarbetats i yttrandet. 
 
Yttrande 
Ängelholms kommun ställer sig bakom yttrandet från Skåne Nordväst. 
 
Därutöver vill Ängelholms kommun framföra att den planerade 
pågatågsstationen i Barkåkra väntas på få stor betydelse både för 
kommunen och för regionen som helhet. Den kommer att förbättra 
pendlingsmöjligheterna i området samt kommer vara till nytta både för 
befintliga boende i området och för de som kommer bosätta sig i 
planerade bostadsområdet i Barkåkra. Detaljplaneläggning för stationen 
pågår. För att stationen ska ge full effekt är det viktigt att tillgängligheten 
till stationen är bra, framförallt med kollektivtrafik och med cykel. Det bör 
vara lätt att nå stationen såväl från närområdet, från Ängelholms centralort 
och från flygplatsen. 
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Tillgängligheten till planerat logistikcenter vid Valhall park och tvärbanan 
är också av stor vikt. Området behöver få en bra tillgänglighet via 
trafikplats på E6:an till väg 1710.  
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Lena Åström 
Strategisk samhällsplanerare 
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  HÖGANÄS KOMMUN  
 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

 
  
Region Skåne, 
291 89 Kristianstad 
 
 
 
Synpunkter på remiss angående förslag till Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 - 2025 

 
Region Skåne har i skrivelse 2013-06-18 remitterat förslag till regional transport-
infrastrukturplan (RTI-plan) för Skåne 2014-2025. 
 
Noteras att remisstiden löper samtidigt med remissbehandling av den nationella planen, 
samt Region Skånes förslag till Godsstrategi och inriktningsdokument för Trafikförsörj-
ningsprogram 2014. 
 
Kommunen ställer sig bakom det gemensamma yttrande Skåne Nordväst lämnar för de 
11 ingående kommunerna avseende förslag till regional transport-infrastrukturplan (RTI-
plan) för Skåne 2014-2025. 
 
 
Höganäs vill dessutom lyfta följande för kommunen viktiga utvecklingsprojekt: 
 

• Förstärkning av Prästavägen - Plöningevägen norrut till befintlig väg 111 
• Ombyggnad av väg 111 och 112 genom Höganäs och anpassning till väg 

112 
• Gc-väg på sträckorna Nyhamnsläge-Brunnby-Arild resp Svanshall-

Skäretr-Brunnby, ny gc-väg från Jonstorp södertut till Hjälmshult i 
Helsingborgs stad. 

• Utveckling av stråket Höganäs-Helsingborg som förberedelse för planerad 
spårväg, med Superbuss på egen bana, samt  

• snabbuss på sträckan Höganäs-Ängelholm. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Kerstin Nilermark   Ulf Peterzon 
Samhällsbyggnadschef   planeringsstrateg 
 

























































Remissvar RTI Skåne Nordost 
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 Region Skåne 
 291 89   Kristianstad 
 

 

Skåne Nordost yttrande över Förslag till regional 

transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025  

(RTI 2014-2025, Dnr 1202805) 

Skåne Nordost (SKNO) är ett samverkansorgan som består av kommunerna Bromölla, 
Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Kommunerna lämnar här ett 
gemensamt yttrande över Region Skånes förslag till Regionaltransportinfrastrukturplan 
för Skåne 2014-2025. 

 

 
Transportlösningar som stärker Skånes flerkärnighet och hållbara 

godstransporter 

Inom ramen för strukturbildsarbetet har Region Skåne visat att den skånska flerkärniga 
ortsstrukturen är unik i Sverige och att den rymmer särskilda möjligheter att åstadkomma 
en hållbar utveckling i hela regionen. Möjligheterna ligger i att olika orter har olika 
funktioner som kompletterar varandra samtidigt som avstånden mellan orterna och de 
större kärnorna är förhållandevis korta. Genom strategiska förbättringar i 
transportsystemet vidgas vardagsgeografin för hushåll och företag och det skapas en hög 
tillgänglighet till en mängd funktioner som har betydelse för tillväxt och utveckling. Det 
planeringsunderlag som tagits fram inom strukturbildsprojektet är ett bra redskap för att 
värdera och förstå hur olika infrastrukturlösningar kan bidra till att utnyttja de möjligheter 
som den flerkärniga ortsstrukturen innebär.  

Skåne är en gränsregion som kännetecknas av att stora godsflöden varje år passerar 
genom länet på väg in i och ut ur landet. Flaskhalsar i dessa transporter hotar tillväxten av 
hela samhällsekonomin. Effektiva och hållbara godstransportflöden genom Skåne är 
därför av strategiskt intresse för Skåne och för hela Sverige. 

Vårt yttrande utgår från de mål och strategier för tillväxt och utveckling som vi arbetar 
mot inom Skåne Nordost samt vår samstämmighet i fråga om inriktningen för det 
regionala utvecklingsarbetet som vi delar med Region Skåne. Skåne Nordosts 
utgångspunkt är således att infrastrukturplanerna ska prioritera arbetspendling inom den 
flerkärniga ortstrukturen i Skåne och att de internationella godstransporterna tas om hand 
och genomförs på ett hållbart sätt. Förbättringar i tillgängligheten genom utveckling av 
infrastrukturen är en av de avgörande insatserna som leder oss mot våra mål för en 
hållbar utveckling. 
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Nordöstra Skåne - förutsättningar, utmaningar och möjligheter 

En avgörande faktor för nordöstra Skånes utveckling är en positiv tillväxt i de två 
städerna Kristianstad och Hässleholm. Pendlingsrelationerna pekar entydigt på att 
Kristianstad och Hässleholm har en helt avgörande betydelse för arbetsmarknaden i 
denna del av Skåne. De båda städerna har inte bara en kritisk massa och en 
näringslivsstruktur som delvis kompletterar varandra, de är också belägna inom ett 
bekvämt pendlingsavstånd på bara 20 minuter. Kristianstad och Hässleholm är idag två 
regionala kärnor av stor betydelse för sitt omland, men var för sig är de inte tillräckligt 
starka att vara den tillväxtmotor som nordöstra Skåne så väl behöver. Det är viktigt för 
hela Skåne att Kristianstad och Hässleholm tillsammans kan utvecklas till en stark 
tillväxtmotor som kan balansera utvecklingen i de västra delarna, annars finns det en risk 
att Skåne på sikt kan komma att få en mer fåkärnig ortsstruktur. 

Nordöstra Skåne kännetecknas av en förhållandevis gles bebyggelsestruktur med några få 
stora och många mindre tätorter. Mindre än hälften av befolkningen bor i kommun-
huvudorterna. Området utgör 40 procent av Skånes yta inom vilken det bor 180.000 
invånare, vilket utgör cirka 15 procent av Skånes befolkning. 

Inom relativ närhet finns i sydväst det expansiva Malmö-/Lund- området med starka 
kopplingar över Öresund till Köpenhamnsregionen. Västerut finns Helsingborg som är en 
annan av Skånes tillväxtmotorer. Viktiga pendlingsrelationer inom Skåne finns 
framförallt med kommunerna Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Klippan och Helsingborg. Men 
restiderna mellan de flesta orter i nordöstra Skåne och tillväxtmotorerna i väst och 
sydväst är fortfarande så långa att man kan tala om förekomsten av en slags barriär som 
ganska väl följer den gamla länsgränsen och som markerar tydliga skillnader i tillväxt av 
befolkning och arbetstillfällen. Det ter sig som en slags paradox att samtidigt som 
nordöstra Skåne är en del av en kraftigt växande storstadsregion går utvecklingen 
långsammare än i övriga Skåne, med en svagare tillväxt både av befolkning och av 
arbetstillfällen än framförallt de västra och sydvästra delarna av länet. Det är en 
gemensam utmaning för hela Skåne att bryta denna utveckling för att vi i Skåne 
tillsammans skall kunna närma oss visionen om den flerkärniga miljonstaden och uppnå 
den övergripande regionala målsättningen om bättre regional balans.  

Det geografiska läget innebär att kommunerna på andra sidan länsgränsen, i norr och 
öster, har mycket stor betydelse för arbete och sysselsättning i nordöstra Skåne. 
Markaryd, Älmhult, Olofström och Sölvesborg har i dag många inpendlare från nordöstra 
Skåne men det finns en stor potential för ett utökat utbyte i båda riktningarna. 
Pendlingsrelationen mellan Kristianstad och Älmhult är till exempel förvånansvärt svag 
med tanke på orternas storlek och det geografiska avståndet. Det är mycket viktigt att 
utveckla kommunikationerna mot Halland, Södra Småland och Blekinge, så att en 
flerkärnighet som sträcker sig över länsgränser kan utvecklas, växa sig stark och bidra till 
en positiv utveckling i nordöstra Skåne, därmed i hela Skåne och även södra Sverige. 
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Strukturbildande stråk och strategiska transportlösningar i nordöstra 

Skåne 

Mot bakgrund av ovanstående menar vi att följande strukturbildande stråk och satsningar 
är särskilt viktiga och bör prioriteras i infrastrukturplanerna. 

 
Kristianstad/Hässleholm - tillväxtmotor i nordöstra Skåne 

För att Kristianstad och Hässleholm skall kunna utvecklas till en tillväxtmotor som kan 
balansera utvecklingen i de västra delarna av Skåne måste nuvarande flaskhalsar i 
transportsystemet mellan de båda städerna byggas bort. För att de båda städerna skall få 
tillräcklig kraft att utvecklas till den nödvändiga tillväxtmotorn måste de dessutom 
integreras bättre med sitt omland än i dag. Pågatågskonceptet behöver därför 
kompletteras med strategiska satsningar på Superbussar för att stärka kopplingen till 
viktiga orter i stråk som i dag saknar tågtrafik. 

Strategiska förbindelser: Skånebanan, väg 21 och 118. 

 
Malmö-Lund-Köpenhamn – Storstad och tillväxtmotor med global tillgänglighet 

Kristianstad/Hässleholm måste kopplas närmare Malmö/Lund-regionen som är Skånes 
starkaste tillväxtmotor. Detta är viktigt för att bygga bort den barriär som fortfarande 
markerar skillnader i förutsättningar och utveckling inom Skåne och som kommer till 
uttryck i att Skåne fortfarande består av två (egentligen tre) funktionella 
arbetsmarknadsregioner. Här finns närmaste storstadsområde med stor kritisk massa. 
Viktiga funktioner är global tillgänglighet, högre utbildning, stort utbud av 
arbetstillfällen, service, handel och kultur. En god tillgänglighet till ESS anläggningen 
kommer att vara betydelsefullt också för nordöstra Skåne.  

Strategiska förbindelser: Södra stambanan, väg 23/13 och E22. 

 
Helsingborg och västra Skåne - tillväxtmotor med europeisk tillgänglighet 

Sambanden med västra Skåne bör stärkas genom förbättringar i tågtrafiken och dess 
infrastruktur mellan Hässleholm och Helsingborg. Detta ökar tillgängligheten till en av 
Skånes viktigaste tillväxtmotorer, till vilken kopplingen i dag är svag. Viktiga funktioner 
är hamn, logistik, knutpunkt för transporter, europeisk tillgänglighet och en framtida 
förbindelse till Helsingör på den danska sidan sundet. 

Strategiska förbindelser: Skånebanan och väg 21. 

 
Älmhult-Växjö - tillväxtnoder i södra Småland 

Kopplingarna över länsgränsen till viktiga målpunkter i södra Småland måste utvecklas. 
Sambanden på arbetsmarknaden mellan kommuner på ömse sidor av länsgränsen är redan 
i dag betydande. Det framgår tydligt av att Osby, ingår i Älmhults lokala 
arbetsmarknadsregion (LA-region). De investeringar som IKEA nu genomför i Älmhult 
kommer att förstärka dessa samband, genom tillkomsten av nya arbetstillfällen, som får 
stor betydelse även för sysselsättningen i nordöstra Skåne.  
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Det är viktigt att samhället tar ansvar för att förstärka och skapa ytterligare positiva 
samhällseffekter av näringslivets investeringar, genom strategiska förbättringar av 
transportsystemet som vidgar vardagsgeografin för hushåll och företag. Det finns 
sannolikt en mycket stor tillväxtpotential i förbättrade pendlingsmöjligheter i stråket 
Åhus-Kristianstad-Broby-Älmhult. Här är det superbusskoncept som tagits fram i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Kristianstads och Östra Göinge kommuner en innovativ 
och strategisk lösning som bedöms att ha stora möjligheter att i relativ närtid leda till 
önskad effekt. Detta bidrar också till att stärka Hässleholm och Kristianstad i rollen som 
tillväxtmotor i nordöstra Skåne. På lite längre avstånd finns Växjö som är ett expansivt 
centra i södra Småland med tillgång till universitet och högre utbildning. 

Strategiska förbindelser: Södra Stambanan, väg 19, 23. 

 
Blekinge - den viktiga kopplingen österut 

Kopplingen österut över länsgränsen mot Sölvesborg och bort mot Karlshamn, Ronneby 
och Karlskrona måste stärkas. Olofström är också viktig för arbetsmarknaden i nordöstra 
Skåne. Viktiga funktioner är högskola, hamnar i Blekinge för framtida effektiva 
godsflöden samt flygplats i Ronneby. Förbättrade kommunikationer österut underlättar 
arbetspendling och stärker därmed ytterligare möjligheterna för Kristianstad/Hässleholm 
att bli en tillväxtmotor i nordöstra Skåne. 

Strategiska förbindelser: Blekinge kustbana, E22, Sydostlänken, Riksväg 15 (Tvärleden). 

 
Österlen/Ystad - det saknade sambandet söderut 

De nord-sydliga sambanden i östra Skåne är i dag i mycket svaga, om man jämför med 
relationerna mellan de regionala kärnorna i västra Skåne. Det beror på att restiderna 
mellan Kristianstad och Ystad är alldeles för långa för att det skall vara intressant för 
människor att dagspendla mellan de båda städerna i någon större omfattning. En förstärkt 
koppling söderut mot Ystad är viktig för att stärka de nord- sydliga sambanden i de östra 
delarna av Skåne, för att förbättra den regional balans inom Skåne. Ystads hamn är 
dessutom en viktig målpunkt för godstransporter via vägarna 13 och 19.  

Strategiska förbindelser: Väg 19, 13, 118 

 
Västkusten 

Flera stora företag är beroende av goda förbindelser mellan västkusten och nordöstra 
Skåne och Blekinge. Särskilt för gods är förbindelsen viktig. Arbetsmarknaden i 
Markaryd har betydelse för nordöstra Skåne och Halmstad är en viktig tillväxtort i 
Halland och via Tvärleden finns en viktig koppling till E4. Sydostlänken med koppling 
till Södra Stambanan bildar tillsammans med Riksväg 15 (Tvärleden) ett viktigt stråk som 
i utbyggt skick binder samman målpunkterna. 

Strategiska förbindelser: Markarydsbanan, väg 24, Riksväg 15 (Tvärleden), Sydostlänken 
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Våra synpunkter på förslaget 

Allmänt 

Planförslaget är väl underbyggt och i linje med de utvecklingsmål som finns för det 
regionala utvecklingsarbetet. Det harmoniserar med inriktningen att prioritera 
arbetspendling inom den flerkärniga ortstrukturen i Skåne och beakta de internationella 
godstransporternas behov, de senare hanteras dock huvudsakligen i den nationella planen 
för transportsystemet. 

 

Kapitel 3.2 Samlade behov för Skåne inom investeringsramarna 

Vi vill i listan över de allra viktigaste satsningarna inom Busstrafik, Superbuss och 

spårvagn (s. 95), lägga till Superbussatsning på sträckan E22 Kristianstad – Hörby - 
Lund/Malmö. 

 

Kapitel 4.1Uppdraget - Driftbidrag till flygplatser 

Region Skåne är sedan 2012 satta att via den regionala planen hantera driftbidragen till 
kommunala flygplatser. Ramarna för dessa bidrag är inte medtagna i regeringens direktiv 
och ska således skjutas till de angivna ramarna. I planförslaget förutsätts bidragens 
storlek vara som tidigare, men om så inte är fallet kan de behöva revideras. Vi anser att 
en eventuell revidering av driftbidragens storlek måste ske i dialog med berörda parter 
och med god framförhållning. 

 

Kapitel 4.2 Förslag till regional transportinfrastrukturplan 

 

Utgångspunkter 
Skåne Nordost tycker att Region Skånes vilja att avsätta medel ur RTI-planen för 
strategiska satsningar på järnvägsnätet är glädjande och hoppas att staten kommer 
hörsamma detta erbjudande. Vi är också villiga att stödja Region Skåne i arbetet med att 
verka för kapacitetshöjande åtgärder på Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.  

Vi ställer oss positiva till de principer och ledord för prioriteringar som ligger till grund 
för planförslaget.  

Att som ledord ha att göra sammanhängande satsningar på i första hand det utpekade 
regionalt viktiga vägnätet är en klok inriktning som gör att man får ut effekterna av en 
investering i stråken. Detta innebär dock att vissa utpekade vägar i systemet inte kan 
åtgärdas inom planperioden, eftersom RTI-planens ramar inte är tillräckligt stora för att 
täcka behoven runt om i Skåne. Det är då viktigt att denna inriktning kan stå fast i vid 
kommande revideringar av infrastrukturplanen, så att hela det utpekade vägnätet på sikt 
blir utbyggt till önskvärd målstandard. Önskvärt vore att planen i detta avseende kunde 
ange en inriktning för utbyggnad av utpekade vägstråk bortom planperioden. 
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Regional transportinfrastrukturplan 2014-2025 
Utbyggnaden av väg 21 Vanneberga – Önnestad till 2+1 väg har förskotterats av Region 
Skåne, Kristianstads kommun och Hässleholms kommun för att kunna genomföras 
snarast. Att denna vägsträcka nu kan byggas ut är mycket efterlängtat och behövligt. 
Medel för återbetalning av förskotteringen ligger 2016, men vi ser ju gärna att 
återbetalning sker tidigare om detta blir möjligt. 

Att utbyggnaden av väg 19 Bjärlöv – Broby inklusive superbussanpassning samt väg 
23/13 Höör – Hörby och 23 Ekeröd – Sandåkra kan genomföras under planperioden är 
mycket glädjande.  

 

Åtgärdsvalsstudier och utredningar 
Väg 15 (Tvärleden) har idag, genom färdigställandet av den nya väglänken Osby – 
Markaryd, fått funktionen som genomgående östvästlig förbindelse mellan Blekinge och 
Västkusten. Vägens nya funktion innebär att mängden tung trafik ökar, särskilt besvärlig 
är trafiksituationen i Lönsboda. Planförslaget rymmer dock inte någon utbyggnad i detta 
stråk. I planförslaget avsätts däremot medel för att genomföra en åtgärdsvalsprocess för 
väg 15 från Osby till länsgränsen med Blekinge. Vi anser det angeläget att denna 
åtgärdsvalsprocess genomföras tidigt under planperioden. Dels för att man i närtid ska 
kunna genomföra kortsiktiga åtgärder i syfte att förbättra boende- och trafikmiljön samt 
höja trafiksäkerheten. Dels för att ha beredskap att bygga om vägen om förutsättningar 
för detta skulle uppstå. 

 

Insatsområden/potter 
Avsnittet Regionala cykelvägar 

I förslaget anges att satsningarna i cykelvägsplanen ska inriktas på bl.a. Kollektivtrafik, 
för förbättrade kopplingar till stationer. I samband med öppnandet av nya 
Pågatågsstationer i nordöstra Skåne så har eller kommer kollektivtrafiken med buss att 
reduceras i de orter som ligger längs järnvägssträckor som har parallella vägar med 
bussförbindelser. På vissa sträckor är möjligheten begränsad för oskyddade trafikanter att 
på ett säkert och tryggt sätt gå eller cykla till de orter som har stationer. Vi ser ett akut 
behov av att åtgärder som gör det möjligt att på ett säkert sätt ta sig till stationerna 
genomförs. Likaså att planen tidsmässigt avsätter medel som medger att den behövliga 
kringinfrastruktur, som inte ingår i stationsutbyggnaderna, kan byggas ut i samband med 
att stationerna byggs. 
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Bidrag – statlig medfinansiering av kommunal infrastruktur 
Avsnittet Bidrag Kollektivtrafikåtgärder 

Skåne Nordost tycker att planens satsningar på att utveckla kollektivtrafiken överlag är 
mycket bra. Vi är särskilt glada för den satsning som föreslås på ett regionalt 
Superbussystem (BRT). Vi ser en utbyggnad av ett sådant system som strukturbildande och 
en motor för starkare tillväxt i glesbefolkade delar av Skåne, då det knyter ihop orter som 
idag inte har järnväg. För att färdigställa kompletta stråk för regional superbuss krävs 
samverkan mellan flera berörda parter och samordnade åtgärder på såväl statligt som 
kommunalt vägnät, detta gäller såväl själva genomförandet som finansieringen av 
investeringarna.  

Berörda kommuner inom Skåne Nordost vill härmed markera sin vilja att i samverkan med 
berörda parter genomföra utbyggnaden av de förslagna regionala Superbusstråken 118/19 
Åhus – Älmhult, E22 Malmö – Kristianstad och väg 19 Ystad – Kristianstad. Vi tycker att 
sträckan Åhus – Älmhult är mycket lämpligt som pilot- och demonstrationsprojekt för 
utveckling av konceptet Superbuss.  
 
 
 
 
På uppdrag av styrelsen Skåne Nordost 
 
Pierre Månsson Pär Palmgren Lars Ahlkvist 
Ordförande Skåne Nordost  Vice ordförande Skåne Nordost Ledamot Skåne Nordost presidium 
och  och  och  
Kommunstyrelsens ordförande i Kommunstyrelsens ordförande i Kommunstyrelsens ordförande 
Kristianstads kommun Hässleholms kommun i Hörby kommun 
 
 
 
 
Sändlista: 
Region Skåne 
Kommunerna i Skåne Nordost 
 



 YTTRANDE 1 (7) 
 2013-10-07 
 
 
 Region Skåne 
 291 89   Kristianstad 
 

 

Skåne Nordost yttrande över Förslag till regional 

transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025  

(RTI 2014-2025, Dnr 1202805) 

Skåne Nordost (SKNO) är ett samverkansorgan som består av kommunerna Bromölla, 
Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Kommunerna lämnar här ett 
gemensamt yttrande över Region Skånes förslag till Regionaltransportinfrastrukturplan 
för Skåne 2014-2025. 

 

 
Transportlösningar som stärker Skånes flerkärnighet och hållbara 

godstransporter 

Inom ramen för strukturbildsarbetet har Region Skåne visat att den skånska flerkärniga 
ortsstrukturen är unik i Sverige och att den rymmer särskilda möjligheter att åstadkomma 
en hållbar utveckling i hela regionen. Möjligheterna ligger i att olika orter har olika 
funktioner som kompletterar varandra samtidigt som avstånden mellan orterna och de 
större kärnorna är förhållandevis korta. Genom strategiska förbättringar i 
transportsystemet vidgas vardagsgeografin för hushåll och företag och det skapas en hög 
tillgänglighet till en mängd funktioner som har betydelse för tillväxt och utveckling. Det 
planeringsunderlag som tagits fram inom strukturbildsprojektet är ett bra redskap för att 
värdera och förstå hur olika infrastrukturlösningar kan bidra till att utnyttja de möjligheter 
som den flerkärniga ortsstrukturen innebär.  

Skåne är en gränsregion som kännetecknas av att stora godsflöden varje år passerar 
genom länet på väg in i och ut ur landet. Flaskhalsar i dessa transporter hotar tillväxten av 
hela samhällsekonomin. Effektiva och hållbara godstransportflöden genom Skåne är 
därför av strategiskt intresse för Skåne och för hela Sverige. 

Vårt yttrande utgår från de mål och strategier för tillväxt och utveckling som vi arbetar 
mot inom Skåne Nordost samt vår samstämmighet i fråga om inriktningen för det 
regionala utvecklingsarbetet som vi delar med Region Skåne. Skåne Nordosts 
utgångspunkt är således att infrastrukturplanerna ska prioritera arbetspendling inom den 
flerkärniga ortstrukturen i Skåne och att de internationella godstransporterna tas om hand 
och genomförs på ett hållbart sätt. Förbättringar i tillgängligheten genom utveckling av 
infrastrukturen är en av de avgörande insatserna som leder oss mot våra mål för en 
hållbar utveckling. 
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Nordöstra Skåne - förutsättningar, utmaningar och möjligheter 

En avgörande faktor för nordöstra Skånes utveckling är en positiv tillväxt i de två 
städerna Kristianstad och Hässleholm. Pendlingsrelationerna pekar entydigt på att 
Kristianstad och Hässleholm har en helt avgörande betydelse för arbetsmarknaden i 
denna del av Skåne. De båda städerna har inte bara en kritisk massa och en 
näringslivsstruktur som delvis kompletterar varandra, de är också belägna inom ett 
bekvämt pendlingsavstånd på bara 20 minuter. Kristianstad och Hässleholm är idag två 
regionala kärnor av stor betydelse för sitt omland, men var för sig är de inte tillräckligt 
starka att vara den tillväxtmotor som nordöstra Skåne så väl behöver. Det är viktigt för 
hela Skåne att Kristianstad och Hässleholm tillsammans kan utvecklas till en stark 
tillväxtmotor som kan balansera utvecklingen i de västra delarna, annars finns det en risk 
att Skåne på sikt kan komma att få en mer fåkärnig ortsstruktur. 

Nordöstra Skåne kännetecknas av en förhållandevis gles bebyggelsestruktur med några få 
stora och många mindre tätorter. Mindre än hälften av befolkningen bor i kommun-
huvudorterna. Området utgör 40 procent av Skånes yta inom vilken det bor 180.000 
invånare, vilket utgör cirka 15 procent av Skånes befolkning. 

Inom relativ närhet finns i sydväst det expansiva Malmö-/Lund- området med starka 
kopplingar över Öresund till Köpenhamnsregionen. Västerut finns Helsingborg som är en 
annan av Skånes tillväxtmotorer. Viktiga pendlingsrelationer inom Skåne finns 
framförallt med kommunerna Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Klippan och Helsingborg. Men 
restiderna mellan de flesta orter i nordöstra Skåne och tillväxtmotorerna i väst och 
sydväst är fortfarande så långa att man kan tala om förekomsten av en slags barriär som 
ganska väl följer den gamla länsgränsen och som markerar tydliga skillnader i tillväxt av 
befolkning och arbetstillfällen. Det ter sig som en slags paradox att samtidigt som 
nordöstra Skåne är en del av en kraftigt växande storstadsregion går utvecklingen 
långsammare än i övriga Skåne, med en svagare tillväxt både av befolkning och av 
arbetstillfällen än framförallt de västra och sydvästra delarna av länet. Det är en 
gemensam utmaning för hela Skåne att bryta denna utveckling för att vi i Skåne 
tillsammans skall kunna närma oss visionen om den flerkärniga miljonstaden och uppnå 
den övergripande regionala målsättningen om bättre regional balans.  

Det geografiska läget innebär att kommunerna på andra sidan länsgränsen, i norr och 
öster, har mycket stor betydelse för arbete och sysselsättning i nordöstra Skåne. 
Markaryd, Älmhult, Olofström och Sölvesborg har i dag många inpendlare från nordöstra 
Skåne men det finns en stor potential för ett utökat utbyte i båda riktningarna. 
Pendlingsrelationen mellan Kristianstad och Älmhult är till exempel förvånansvärt svag 
med tanke på orternas storlek och det geografiska avståndet. Det är mycket viktigt att 
utveckla kommunikationerna mot Halland, Södra Småland och Blekinge, så att en 
flerkärnighet som sträcker sig över länsgränser kan utvecklas, växa sig stark och bidra till 
en positiv utveckling i nordöstra Skåne, därmed i hela Skåne och även södra Sverige. 
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Strukturbildande stråk och strategiska transportlösningar i nordöstra 

Skåne 

Mot bakgrund av ovanstående menar vi att följande strukturbildande stråk och satsningar 
är särskilt viktiga och bör prioriteras i infrastrukturplanerna. 

 
Kristianstad/Hässleholm - tillväxtmotor i nordöstra Skåne 

För att Kristianstad och Hässleholm skall kunna utvecklas till en tillväxtmotor som kan 
balansera utvecklingen i de västra delarna av Skåne måste nuvarande flaskhalsar i 
transportsystemet mellan de båda städerna byggas bort. För att de båda städerna skall få 
tillräcklig kraft att utvecklas till den nödvändiga tillväxtmotorn måste de dessutom 
integreras bättre med sitt omland än i dag. Pågatågskonceptet behöver därför 
kompletteras med strategiska satsningar på Superbussar för att stärka kopplingen till 
viktiga orter i stråk som i dag saknar tågtrafik. 

Strategiska förbindelser: Skånebanan, väg 21 och 118. 

 
Malmö-Lund-Köpenhamn – Storstad och tillväxtmotor med global tillgänglighet 

Kristianstad/Hässleholm måste kopplas närmare Malmö/Lund-regionen som är Skånes 
starkaste tillväxtmotor. Detta är viktigt för att bygga bort den barriär som fortfarande 
markerar skillnader i förutsättningar och utveckling inom Skåne och som kommer till 
uttryck i att Skåne fortfarande består av två (egentligen tre) funktionella 
arbetsmarknadsregioner. Här finns närmaste storstadsområde med stor kritisk massa. 
Viktiga funktioner är global tillgänglighet, högre utbildning, stort utbud av 
arbetstillfällen, service, handel och kultur. En god tillgänglighet till ESS anläggningen 
kommer att vara betydelsefullt också för nordöstra Skåne.  

Strategiska förbindelser: Södra stambanan, väg 23/13 och E22. 

 
Helsingborg och västra Skåne - tillväxtmotor med europeisk tillgänglighet 

Sambanden med västra Skåne bör stärkas genom förbättringar i tågtrafiken och dess 
infrastruktur mellan Hässleholm och Helsingborg. Detta ökar tillgängligheten till en av 
Skånes viktigaste tillväxtmotorer, till vilken kopplingen i dag är svag. Viktiga funktioner 
är hamn, logistik, knutpunkt för transporter, europeisk tillgänglighet och en framtida 
förbindelse till Helsingör på den danska sidan sundet. 

Strategiska förbindelser: Skånebanan och väg 21. 

 
Älmhult-Växjö - tillväxtnoder i södra Småland 

Kopplingarna över länsgränsen till viktiga målpunkter i södra Småland måste utvecklas. 
Sambanden på arbetsmarknaden mellan kommuner på ömse sidor av länsgränsen är redan 
i dag betydande. Det framgår tydligt av att Osby, ingår i Älmhults lokala 
arbetsmarknadsregion (LA-region). De investeringar som IKEA nu genomför i Älmhult 
kommer att förstärka dessa samband, genom tillkomsten av nya arbetstillfällen, som får 
stor betydelse även för sysselsättningen i nordöstra Skåne.  
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Det är viktigt att samhället tar ansvar för att förstärka och skapa ytterligare positiva 
samhällseffekter av näringslivets investeringar, genom strategiska förbättringar av 
transportsystemet som vidgar vardagsgeografin för hushåll och företag. Det finns 
sannolikt en mycket stor tillväxtpotential i förbättrade pendlingsmöjligheter i stråket 
Åhus-Kristianstad-Broby-Älmhult. Här är det superbusskoncept som tagits fram i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Kristianstads och Östra Göinge kommuner en innovativ 
och strategisk lösning som bedöms att ha stora möjligheter att i relativ närtid leda till 
önskad effekt. Detta bidrar också till att stärka Hässleholm och Kristianstad i rollen som 
tillväxtmotor i nordöstra Skåne. På lite längre avstånd finns Växjö som är ett expansivt 
centra i södra Småland med tillgång till universitet och högre utbildning. 

Strategiska förbindelser: Södra Stambanan, väg 19, 23. 

 
Blekinge - den viktiga kopplingen österut 

Kopplingen österut över länsgränsen mot Sölvesborg och bort mot Karlshamn, Ronneby 
och Karlskrona måste stärkas. Olofström är också viktig för arbetsmarknaden i nordöstra 
Skåne. Viktiga funktioner är högskola, hamnar i Blekinge för framtida effektiva 
godsflöden samt flygplats i Ronneby. Förbättrade kommunikationer österut underlättar 
arbetspendling och stärker därmed ytterligare möjligheterna för Kristianstad/Hässleholm 
att bli en tillväxtmotor i nordöstra Skåne. 

Strategiska förbindelser: Blekinge kustbana, E22, Sydostlänken, Riksväg 15 (Tvärleden). 

 
Österlen/Ystad - det saknade sambandet söderut 

De nord-sydliga sambanden i östra Skåne är i dag i mycket svaga, om man jämför med 
relationerna mellan de regionala kärnorna i västra Skåne. Det beror på att restiderna 
mellan Kristianstad och Ystad är alldeles för långa för att det skall vara intressant för 
människor att dagspendla mellan de båda städerna i någon större omfattning. En förstärkt 
koppling söderut mot Ystad är viktig för att stärka de nord- sydliga sambanden i de östra 
delarna av Skåne, för att förbättra den regional balans inom Skåne. Ystads hamn är 
dessutom en viktig målpunkt för godstransporter via vägarna 13 och 19.  

Strategiska förbindelser: Väg 19, 13, 118 

 
Västkusten 

Flera stora företag är beroende av goda förbindelser mellan västkusten och nordöstra 
Skåne och Blekinge. Särskilt för gods är förbindelsen viktig. Arbetsmarknaden i 
Markaryd har betydelse för nordöstra Skåne och Halmstad är en viktig tillväxtort i 
Halland och via Tvärleden finns en viktig koppling till E4. Sydostlänken med koppling 
till Södra Stambanan bildar tillsammans med Riksväg 15 (Tvärleden) ett viktigt stråk som 
i utbyggt skick binder samman målpunkterna. 

Strategiska förbindelser: Markarydsbanan, väg 24, Riksväg 15 (Tvärleden), Sydostlänken 
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Våra synpunkter på förslaget 

Allmänt 

Planförslaget är väl underbyggt och i linje med de utvecklingsmål som finns för det 
regionala utvecklingsarbetet. Det harmoniserar med inriktningen att prioritera 
arbetspendling inom den flerkärniga ortstrukturen i Skåne och beakta de internationella 
godstransporternas behov, de senare hanteras dock huvudsakligen i den nationella planen 
för transportsystemet. 

 

Kapitel 3.2 Samlade behov för Skåne inom investeringsramarna 

Vi vill i listan över de allra viktigaste satsningarna inom Busstrafik, Superbuss och 

spårvagn (s. 95), lägga till Superbussatsning på sträckan E22 Kristianstad – Hörby - 
Lund/Malmö. 

 

Kapitel 4.1Uppdraget - Driftbidrag till flygplatser 

Region Skåne är sedan 2012 satta att via den regionala planen hantera driftbidragen till 
kommunala flygplatser. Ramarna för dessa bidrag är inte medtagna i regeringens direktiv 
och ska således skjutas till de angivna ramarna. I planförslaget förutsätts bidragens 
storlek vara som tidigare, men om så inte är fallet kan de behöva revideras. Vi anser att 
en eventuell revidering av driftbidragens storlek måste ske i dialog med berörda parter 
och med god framförhållning. 

 

Kapitel 4.2 Förslag till regional transportinfrastrukturplan 

 

Utgångspunkter 
Skåne Nordost tycker att Region Skånes vilja att avsätta medel ur RTI-planen för 
strategiska satsningar på järnvägsnätet är glädjande och hoppas att staten kommer 
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verka för kapacitetshöjande åtgärder på Skånebanan Hässleholm-Kristianstad.  

Vi ställer oss positiva till de principer och ledord för prioriteringar som ligger till grund 
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investering i stråken. Detta innebär dock att vissa utpekade vägar i systemet inte kan 
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täcka behoven runt om i Skåne. Det är då viktigt att denna inriktning kan stå fast i vid 
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Regional transportinfrastrukturplan 2014-2025 
Utbyggnaden av väg 21 Vanneberga – Önnestad till 2+1 väg har förskotterats av Region 
Skåne, Kristianstads kommun och Hässleholms kommun för att kunna genomföras 
snarast. Att denna vägsträcka nu kan byggas ut är mycket efterlängtat och behövligt. 
Medel för återbetalning av förskotteringen ligger 2016, men vi ser ju gärna att 
återbetalning sker tidigare om detta blir möjligt. 

Att utbyggnaden av väg 19 Bjärlöv – Broby inklusive superbussanpassning samt väg 
23/13 Höör – Hörby och 23 Ekeröd – Sandåkra kan genomföras under planperioden är 
mycket glädjande.  

 

Åtgärdsvalsstudier och utredningar 
Väg 15 (Tvärleden) har idag, genom färdigställandet av den nya väglänken Osby – 
Markaryd, fått funktionen som genomgående östvästlig förbindelse mellan Blekinge och 
Västkusten. Vägens nya funktion innebär att mängden tung trafik ökar, särskilt besvärlig 
är trafiksituationen i Lönsboda. Planförslaget rymmer dock inte någon utbyggnad i detta 
stråk. I planförslaget avsätts däremot medel för att genomföra en åtgärdsvalsprocess för 
väg 15 från Osby till länsgränsen med Blekinge. Vi anser det angeläget att denna 
åtgärdsvalsprocess genomföras tidigt under planperioden. Dels för att man i närtid ska 
kunna genomföra kortsiktiga åtgärder i syfte att förbättra boende- och trafikmiljön samt 
höja trafiksäkerheten. Dels för att ha beredskap att bygga om vägen om förutsättningar 
för detta skulle uppstå. 

 

Insatsområden/potter 
Avsnittet Regionala cykelvägar 

I förslaget anges att satsningarna i cykelvägsplanen ska inriktas på bl.a. Kollektivtrafik, 
för förbättrade kopplingar till stationer. I samband med öppnandet av nya 
Pågatågsstationer i nordöstra Skåne så har eller kommer kollektivtrafiken med buss att 
reduceras i de orter som ligger längs järnvägssträckor som har parallella vägar med 
bussförbindelser. På vissa sträckor är möjligheten begränsad för oskyddade trafikanter att 
på ett säkert och tryggt sätt gå eller cykla till de orter som har stationer. Vi ser ett akut 
behov av att åtgärder som gör det möjligt att på ett säkert sätt ta sig till stationerna 
genomförs. Likaså att planen tidsmässigt avsätter medel som medger att den behövliga 
kringinfrastruktur, som inte ingår i stationsutbyggnaderna, kan byggas ut i samband med 
att stationerna byggs. 
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Bidrag – statlig medfinansiering av kommunal infrastruktur 
Avsnittet Bidrag Kollektivtrafikåtgärder 

Skåne Nordost tycker att planens satsningar på att utveckla kollektivtrafiken överlag är 
mycket bra. Vi är särskilt glada för den satsning som föreslås på ett regionalt 
Superbussystem (BRT). Vi ser en utbyggnad av ett sådant system som strukturbildande och 
en motor för starkare tillväxt i glesbefolkade delar av Skåne, då det knyter ihop orter som 
idag inte har järnväg. För att färdigställa kompletta stråk för regional superbuss krävs 
samverkan mellan flera berörda parter och samordnade åtgärder på såväl statligt som 
kommunalt vägnät, detta gäller såväl själva genomförandet som finansieringen av 
investeringarna.  

Berörda kommuner inom Skåne Nordost vill härmed markera sin vilja att i samverkan med 
berörda parter genomföra utbyggnaden av de förslagna regionala Superbusstråken 118/19 
Åhus – Älmhult, E22 Malmö – Kristianstad och väg 19 Ystad – Kristianstad. Vi tycker att 
sträckan Åhus – Älmhult är mycket lämpligt som pilot- och demonstrationsprojekt för 
utveckling av konceptet Superbuss.  
 
 
 
 
På uppdrag av styrelsen Skåne Nordost 
 
Pierre Månsson Pär Palmgren Lars Ahlkvist 
Ordförande Skåne Nordost  Vice ordförande Skåne Nordost Ledamot Skåne Nordost presidium 
och  och  och  
Kommunstyrelsens ordförande i Kommunstyrelsens ordförande i Kommunstyrelsens ordförande 
Kristianstads kommun Hässleholms kommun i Hörby kommun 
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Region Skåne 
Kommunerna i Skåne Nordost 
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 Region Skåne 
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Skåne Nordost yttrande över Cykelvägsplan för Skåne, bilaga 2 till 

Förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 

(RTI 2014-2025, Dnr 1202805) 

Skåne Nordost (SKNO) är ett samverkansorgan som består av kommunerna Bromölla, 
Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Kommunerna lämnar här ett 
gemensamt yttrande på Region Skånes förslag till Cykelvägsplan för Skåne som utgör 
bilaga 2 till förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025. 

Vårt yttrande utgår från de mål och strategier för tillväxt och utveckling som vi arbetar 
mot inom Skåne Nordost samt vår samstämmighet i fråga om inriktningen för det 
regionala utvecklingsarbetet som vi delar med Region Skåne, kommuner och andra 
aktörer i Skåne. Förbättringar i tillgängligheten genom utveckling av infrastrukturen är en 
av de avgörande insatserna som leder oss mot våra mål för en hållbar utveckling.  

 

Bakgrund 

Syftet med Cykelvägsplanen är att pekar ut brister och hantera ny- och ombyggnader av 
regionala cykelvägar längs statligt vägnät i Skåne. Den ska även vara grund för 
prioritering av de medel som satsas på cykelvägar i den regionala 
transportinfrastrukturplanen. Cykelvägsplanen har samma tidshorisont som den nya 
regionala transportinfrastrukturplanen, 2014-2025, och är en bilaga till den samma. 
Samtidigt är avsikten att planförslaget ska göra en utblick och behovsbedömning för en 
längre tidshorisont. 

Cykelvägsplanen grundas på en sammanvävning av underlag från de skånska 
kommunerna, Trafikverket och Region Skåne. De samlade önskemålen om utbyggnad av 
cykelinfrastruktur längs det statliga vägnätet har kostnadsberäknats till 1,5-2 miljarder 
kronor. I den regionala transportinfrastrukturplanen föreslås 400 miljoner kronor avsättas 
till regionala cykelvägar längs statligt vägnät under planperioden. Med tillämpningen av 
principen om kommunal medfinansiering med 50%, så blir den totala satsningen 800 
miljoner kronor 2014-2025. Cykelvägsplanen redovisar därefter ett förslag på hur den 
ekonomiska ramen ska fördelas mellan olika insatsområden såsom koppling till stationer, 
pendlingsstråk mm. I planen finns bland annat 30-40 miljoner kronor till förbättringar 
mellan cykel och kollektivtrafik och 50-75 miljoner kronor till trafiksäkerhet. Det finns 
även pengar till påverkansarbete för att öka användningen av befintlig och kommande 
cykelinfrastruktur. Den övergripande utgångspunkten för prioriteringarna i planförslaget 
är en vision om Skåne som en cykelregion. 
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Våra synpunkter på förslaget 

De föreslagna ramarna för regionala cykelvägar i Regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2014-2025, tillsammans med det påbörjade arbetet för en skånsk plattform för 
cykelutveckling, markerar en hög ambitionsnivå kring cykling i Skåne vilket vi tycker är 
mycket positivt. Vi tycker att tankarna i visionen om Skåne som cykelregion och de 
föreslagna övergripande utgångspunkterna för prioriteringar som ligger till grund för 
Cykelvägsplanen är bra.  

I förslagets beskrivning av cykelvägsnätet i Skåne sägs att det finns ”relativt väl och 
utbyggt förgrenat nät av cykelvägar runt de större städerna…”. Vi vill betona att det är 
väsentligt att beakta balansfrågan i Skåne, varför det är angeläget att under planperioden 
åtgärda brister och behov i de nordöstra delarna av Skåne för att möjliggöra en 
sammanhängande infrastruktur för cykel. 

Det är förvånande att förslagets valda kriterier för huvudstråk för arbets- och 
skolpendling resulterat i att det endast är stråk i den västra delen av Skåne som uppfyller 
dessa. Under rubriken Arbets- och skolpendling står det att ”Den skånska geografin ger 
mycket goda möjligheter för att använda cykel för vardagliga resor. Goda förbindelser 
mellan större orter samt från mindre till större orter kan stärka cyklingen på medellånga 
distanser 5–20 km…”. Det bör vara möjligt att utifrån detta identifiera huvudstråk även i 
de östra delarna av Skåne. Det är möjligt att dessa behov ska kopplas mot skrivningarna 
inom avsnittet ”Kollektivtrafik” men bör ändå påtalas, eftersom dessa brister i 
cykelinfrastrukturen enligt planförslaget ska utredas ytterligare. 

Under rubriken Ekonomi och genomförande redovisas förslag på prioriterade cykelvägar 
kommunvis i en objektlista och på karta. Genomgående bör kartor och illustrationer ses 
över för att bli tydligare. I texten till figur 7 hänvisas t ex till grön färg för de som 
prioriteras i planen samt grön färg för kommunernas önskemål. På kartan syns vagt två 
olika gröna nyanser. Det framgår emellertid inte vilken nyans som avser vad eller om 
man ska tolka kartan som att de inventerade behoven sammanfaller med Regionens 
prioriteringar. 

I planförslaget sägs att objektlistan för cykelvägsinvesteringar slutligt ska fastställas efter att 
den regionala planen fastställas 2014. Detta ska förgås av en dialog om den föreslagna 
objektlistan med kommunerna. Vi framför här inga synpunkter på vilka objekt som bör ingå 
i cykelvägsplanen, synpunkter om detta lämnas i kommande dialogskede och genom 
separata yttranden från respektive kommun. Vi avstår därför från ett gemensamt 
ställningstagande om denna del. 
 
På uppdrag av styrelsen Skåne Nordost 
 
Pierre Månsson Pär Palmgren Lars Ahlkvist 
Ordförande Skåne Nordost  Vice ordförande Skåne Nordost Ledamot Skåne Nordost presidium 
och  och  och  
Kommunstyrelsens ordförande i Kommunstyrelsens ordförande i Kommunstyrelsens ordförande 
Kristianstads kommun Hässleholms kommun i Hörby kommun 
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KS § 339 Dnr KS 2013.536

Förslag till remissyttrande över förslag till regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 - 2025 RTI,
dnr 1202805

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional
transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2014 ~ 2025. Planen avser
huvudsakligen investeringsåtgärder i det statliga vägnätet i Skåne. Trafikverket
har regeringens uppdrag att upprätta nationell plan för väg- och järnvägsnätet i
hela landet.

Det föreliggande förslaget utgår från gällande RTl-plan och från regionala
analyser och strategier.

Bengt Hagberg, kommunjurist, har i skrivelse daterad 2013-08-23 lämnat
förslag till yttrande. (Bilaga KS § 339/2013)

Magnus Alm (S) yrkar att följande tillägg ska göras:
Om och när åtgärder ska genomföras vid Börringe ska förberedelser göras för
en plan skild korsning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet som sitt eget med följande
tillägg:
Om och när åtgärder ska genomföras vid BÖrringe ska förberedelser göras for
en planskild korsning.
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Region Skåne
291 89 Kristianstad

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025,
RTI, dnr 1202805 - KS 2013.536.

Region Skåne har regeringens uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan
( RTI-plan ) för åren 2014 till 2025. Planen avser huvudsakligen investeringsåtgärder i det
statliga vägnätet i Skåne. Trafikverket har regeringens uppdrag att upprätta nationell plan för
väg-och järnvägsnätet i hela landet.
Det föreliggande förslaget utgår ifrån gällande RTI-plan och från regionala analyser och
strategier.

För Skurups kommuns del är det tillfredsställande att Europaväg 65, sträckan Svedala -
Börringe är beaktad i planen, liksom fler mötesspår på Ystadbanan mellan Malmö och Ystad.
Jamvägssträckan vid BÖrringe bör också rustas upp så att tågen kan hålla maximal hastighet.
Vidare är det positivt att medel beaktas till trafiksäkerhetshÖjande åtgärder, miljö och s k
flaskhalsar i det lokala och regionala vägnätet, liksom för satsningar på gång-och cykelvägar.

Skurups kommun konstaterar vidare att den s k Stumpspendeln ej är med i förslaget.
Utbyggnad av denna sträcka över Malmö Airport Stump hade avsevärt förbättrat infra-
strukturen för resande och tillväxt i hela regionen. Sannolikt hade dessutom möjligen
investeringar i den befintliga Ystadbanan kunna utgå om ny järnväg anläggs.
Upprustning av Trelleborgsbanan har också bäring på godsstrategin och tillstyrks då fler
godstransporter då kan angöra hamnanläggningen i Trelleborg.
Skurups kommun betonar också vikten av att underhållet av det lokala statliga vägnätet
prioriteras, inte minst för att kunna utveckla den regionala busstrafiken där spårhunden trafik
ej är möjlig.

Efter det ovan anförda föreslås kommunstyrelsen besluta att avge detta yttrande som eget
yttrande i ärendet.

tE tu dra

%Q
en ägbe/r y

Kommunjurist

St. Torggatan 4 Tfn vx) 0411-53 60 00 www.skurup.se
27480SKURUP Fax 0411-53 60 65 kansli@skurup.se
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Yttrande över Region Skånes förslag till regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 
 
Kommunförbundet Skåne har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Region 
Skånes förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025. 
 
Inledningsvis bör påpekas att förbundet inte lämnar synpunkter på innehållet i 
planen, vad avser objekt eller prioriteringar. Detta lämnas till varje enskild 
kommun att yttra sig över. 
 
Planen redovisar i det inledande kapitlet genomförande- och dialogprocessen vid 
framtagandet av förslaget till regional plan. Inspel och prioriteringar från 
kommuner beskrivs i kapitel 1.5 uppdelat på de fyra hörnen. Förbundet anser att 
beskrivningen av hur samråd, dialog och förankring med de skånska kommunerna 
har genomförts behöver tydliggöras. Här avses framförallt hur framförda 
synpunkter vid hearings och dialogmöten har beaktats och hur övervägande och 
ställningstagande från Region Skånes sida har återkopplats till kommunerna innan 
färdigställandet av planförslaget. 
 
Kommunförbundet Skåne tycker att det är bra att Cykelvägsplan för Skåne utgör 
bilaga till den Regionala transportinfrastrukturplanen. Det betonar cykelns 
betydelse som ett utmärkt transportmedel ”för kortare resor och för resor 
tillsammans med kollektivtrafiken” som anges i planen. Möjligheten att kunna 
transportera med cykeln på den vidare resan med tåg finns i viss utsträckning, 
men saknas i stort sett helt när det gäller busstrafiken. Regionen borde titta på 
möjliga lösningar att ta med cykel på regionbussar för att skapa bättre 
förutsättningar att utnyttja cykeln i kombination med kollektivtrafiken. 
 
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE   

  
 
Stefan Lundgren 
Styrelseordförande Monica Holmqvist 
 Förbundsdirektör  



Datum 

2013-10-01 
Diarienummer 

Ert diarienummer 

20121-3015/2013 

Myndigheten för samhällsplanering, 
byggande och boende 

1202805 

Region Skåne 
region@skane.se 

Förslag till regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2014-2025 

Boverket har ett allmänt uppsiktsansvar över plan- och byggnadsväsendet 
och hushållningen med mark- och vattenområden i riket. Länsstyrelserna 
har tillsynsansvar på regional nivå och länsstyrelsen har ett direkt ansvar 
för att samordna och ta tillvara statens intressen. 

Boverket avstår från att lämna synpunkter på förslaget. 

Sofié Adolfsson Jörby 
chef enheten Stad och land 

Box 534, 371 23 Karlskrona Tel: 0455-35 30 00 
Besök: Drottninggatan 18 Fax: 0455-35 31 00 

E-post: registraturen@boverket.se 
Webbplats: www.boverket.se 
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Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 - 
2025 
 
LRF Skåne har fått ovanstående material på remiss och vill framföra följande 
synpunkter.  
 
Inledningsvis är det viktigt att ovan rubricerade plan tar hänsyn till 
möjligheterna att driva verksamheter inom De Gröna Näringarna i hela Skåne.  
Det måste finnas goda transportmöjligheter för personer och gods i hela 
landskapet. För att sprida Öresundsregionens tillväxtpotential är det också 
viktigt med bra kommunikationer mellan sydvästra Skåne och Skånes övriga 
delar.    
 
Vidare konstaterar vi att livsmedelssektorn, skog och energi är ett prioriterat 
område för tillväxt och näringslivsutveckling i Skåne. En grundläggande 
förutsättning för detta är en livskraftig primärproduktion i Skåne. Lantbruket 
och landsbygden är beroende av ett väl fungerande finmaskigt vägnät över hela 
landskapet, som är farbart året om. Det kräver insatser i form av medel till 
drift, underhåll och snöröjning av vägnätet. Även skogsindustrin är beroende 
av det finmaskiga vägnätet och här ställs det höga krav på vägarnas och 
broarnas bärighet. 
 
Farthinder måste utformas på ett sådant sätt att de inte skapar problem för 
transporter av maskiner och traktortåg i jordbrukslandskapet. Höga vägbulor 
eller trånga passage, vid in- och utfarter till tätorter, minskar framkomligheten 
för lantbrukets maskiner. Snävt utformade cirkulationsplatser med vassa 
kantstenar, för att dämpa hastigheten av bilisters framfart, skapar stora problem 
för lantbrukets maskiner och godstransporter. Vägräcken skall placeras så att 
de inte försvårar framkomligheten för breda transporter. 
 
När nya barriärer skapas, (järnvägar och motorvägar etc.) som förhindrar 
transporter av långsamtgående fordon, måste det finnas alternativa 
vägsträckningar och/eller över- eller undergångar som möjliggör ett fortsatt 
effektivt jord- och skogsbruk. Hänsyn måste tas till maskinernas storlek och att 
transportsträckorna inte blir allt för långa. Kompletterande vägnät måste 
anpassas till De Gröna Näringarnas krav för att näringen skall kunna växa och 
utvecklas.  



 
  

REMISSYTTRANDE 2(2) 
Dnr Rti 2014-2025 1202805  

2013-09-25  

 
 
 
Diken och vägkanter skall klippas innan grobara frön sprids till odlingsmark.   
Den kollektiva trafiken är en viktig del för de som bor på landet. En ökad 
satsning på snabba moderna direktbussar, med bekvämlig komfort, lyfter bort 
en del personbilstrafik från vägnätet. Resursmässigt nyttjar man befintlig 
infrastruktur med stora besparingar för samhället. 
 
Bra transportkommunikationer på landsbygden ger möjlighet för utveckling av 
näringsverksamhet och ökat boende på mindre orter i Skåne. Underhållet av 
småvägarna är för närvarande under all kritik och måste förbättras.  
 
Ett ökat anslag till enskilda vägar är en viktig fråga för företagare på 
landsbygden.  
 
 Vägnätet består av: 

• 98 500 km statliga vägar och 41 600 km kommunala gator och vägar  
• 74 500 km enskilda vägar med statsbidrag  

Ovan siffror gäller landet för som helhet men torde till stor del överensstämma 
med situationen i Skåne (ca 40% av vägnätet är enskilda vägar). 
 
De stora satsningarna sker på det statliga och regionala järn- och vägnätet, 
medan satsningarna på det enskilda vägnätet hamnar på ca 2 miljoner per år. 
Av de totalt ca 4, 4 miljarder som satsas på infrastruktursatsningar under 
perioden avsätts ca 20 miljoner till investeringar på de enskilda vägarna med 
statsbidrag.   
 
LRF Skåne vill se en ökad investeringssatsning på det enskilda vägnätet för att 
verksamhet inom De Gröna Näringarna skall kunna utvecklas. 
 
Vid större utbyggnader och kapacitetsförstärkningar är det viktigt att stor 
hänsyn tas till naturresursen åker- och skogsmark. Delar av Skåne räknas till 
Sveriges bördigaste jordbruksområden. Det är därför viktigt att man i första 
hand väljer att utföra nybyggnationer i redan befintliga stråk, för att minimera 
ianspråktagandet av natur- och jordbruksmark.     
 
Med vänlig hälsning 

 

 

Jan Hultgren 
Verksamhetsutvecklare 
LRF Skåne 
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Cykelvägsplan för Skåne, bilaga till Regional 
Transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 - 2015 
 
LRF Skåne har fått ovanstående material på remiss och vill framföra följande 
synpunkter.  
 
Inledningsvis är det viktigt att ovan rubricerade plan tar hänsyn till 
möjligheterna att driva verksamheter inom De Gröna Näringarna i hela Skåne.  
 
Vidare konstaterar vi att livsmedelssektorn är ett prioriterat område för tillväxt 
och näringslivsutveckling i Skåne. En grundläggande förutsättning för detta är 
en livskraftig primärproduktion i Skåne.  
 
Vi ser positivt på att man ger fler människor möjlighet att med cykel ta del av 
landskapets utbud och sevärdheter. 
 
Vid planering av cykelvägar skall stor hänsyn tas så gods- och lantbrukets 
transporter inte försvåras. Exempel är sträckan Broby – Glimåkra, där 
vajerräcke mot cykelväg sitter på sådant sätt att breda transporter t ex 
förflyttning av grävmaskiner, såmaskiner och rundbalspressar försvåras. Detta 
gäller inte bara ovan nämnda sträcka utan även på fler vägsträckningar i Skåne.  

Vid anläggning av cykelvägar skall naturliga barriärer användas. Lämplig 
anläggning är längs befintligt vägnät.  

 
 
Med vänlig hälsning 

 

Jan Hultgren 
Verksamhetsutvecklare  
LRF Skåne 
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Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025. 

Remissversion 2013-05-23 

Naturskyddsföreningen i Skåne har tagit del av den regionala 

transportinfrastrukturplan för Skåne (RTI-plan) som finns på förslag i en 

remissversion. Vi uppskattar speciellt det mål som heter "Utveckla ett 

hållbart resande" (sidan 11). Däremot bekymrar det oss att ambitionen att 

lägga stora investeringar i väginfrastruktur står i stark konflikt med detta 

mål. 

Det blir alltmer tydligt att bilåkandet i västvärlden och även Sverige inte 

längre ökar utan tvärtom kan förväntas minska. Statistik från Trafikverket, 

Trafikanalys och SCB visar alla på att trafikarbetet med personbil planat ut 

på det statliga vägnätet, och minskat i våra större städer. 

Det är en rimlig gissning att den billiga oljans tid är förbi och att det 

sannolikt leder till väsentligt ökade drivmedelspriser inom planperioden. 

Dessutom är det rimligt att anta att klimatförändringarna och de framtida 

hotbilderna kommer att leda till överenskommelser för att minska utsläppen 

av koldioxid. De utredningar som finns om hur detta ska kunna ske, pekar 

på att det inte räcker med effektivare fordon utan att trafikarbetet måste 

minska väsentligt. Tillväxtprognoserna på sidan 35 verkar i detta perspektiv 

ytterst orimliga. 

Med denna bakgrund anser Naturskyddsföreningen inte att det ska satsas 

några större summor på väginfrastruktur under planperioden. Vi ser däremot 

gärna att det byggs betydligt fler cykelvägar och vi vill ha åtgärder som 

underlättar kollektivt resande. 

Lund i september 2013 

 

 

Marianne Steneroth Sillén, ordförande, 

Naturskyddsföreningen i Skåne 

 

Kontaktperson: 

Tomas Björnsson, 046-138158 

epost: cicero@rtb.se 
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Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025. 

Bilaga 2, Cykelvägsplan för Skåne, 2013-05-23 

Naturskyddsföreningen i Skåne uppskattar den stora inventering som 
Trafikverket och Region Skåne gjort av behovet av cykelvägar i länet. Vi är 
också nöjda med att ett antal av förslagen från vår egen cykelvägsplan har 
kommit med i listan över konkreta objekt fram till 2025-2030. 

Däremot vill Naturskyddsföreningen att utbyggnaden ska gå snabbare. I 
huvuddokumentet, "Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 – 
2025" görs en uppskattning av kostnaden för samtliga behov av cykelvägar i 
länet (sidan 96) till 1800 mkr. Naturskyddsföreningen anser att samtliga 
projekt i planen är angelägna och att de på goda grunder bör genomföras 
under planperioden. De flesta objekten rör cykelvägar för pendling eller 
cykling till skolor. Några få handlar om att binda samman cykelvägar till ett 
regionalt cykelvägnät. 

Med en kommunal samfinansiering till hälften vill vi föreslå att minst 900 
mkr avsätts i den regionala planen till cykelvägar under perioden för att 
täcka samtliga behov enligt ovan. 

Ur vår egen cykelvägsplan, som lämnades som skrivelse hösten 2012, har 
många projekt kommit med i det nuvarande förslaget till plan. Speciellt 
gäller detta kommunöverskridande cykelvägar där arbetspendling är möjlig. 
Naturskyddsföreningen har dock ett antal förslag som vi fortfarande tycker 
är angelägna, men som inte är intagna i planen. De redovisas i en tabell 
nedan. Flertalet av dessa projekt är viktiga för lokal pendling. 

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete 

Lund i september 2013 

 

 

Marianne Steneroth Sillén, ordförande, 
Naturskyddsföreningen i Skåne 

 

Kontaktperson 
Tomas Björnsson, 046-138158 
epost: cicero@rtb.se 
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Kompletterande förslag till prioriterade objekt i cykelvägsplanen: 

Kommun Objekt 

Bjuv Bjuv – Hyllinge 
Bjuv – (Gunnarstorp) – Åstorp 
Hyllinge - Åstorp 

Bromölla Edenryd – Nymölla 

Burlöv Arlöv – St Bernstorp 

Båstad Båstad – Norrvikens trädgårdar 
Båstads nya station - Skottorp 

Eslöv Eslöv – Remmarlöv 

Helsingborg Hyllinge – Väla (östra delen i en första etapp) 

Hässleholm Hovdala – Brönnestad (del i regional turistled) 

Höganäs Upprustning av banvall Höganäs – Mjöhult 

Hörby Hörby – söderut längs väg 13 (en första etapp) 
Hörby – Lyby 

Höör Höör – Munkarp 
Planskild korsning vid Gudmuntorp 

Kristianstad Några kortare GC kring Vånga 
Åhus – N Åsum 
Åhus – Ripa 
Upprustning banvall Degeberga – Maglehem 

Kävlinge Furulund – Stävie 
Södervidinge – Norrvidinge 

Landskrona Landskrona – Vadensjö 

Lund Hardeberga stationsby – Rögle dammar 
Planskild passage väg 11 norr Veberöd 

Osby Osby – Visseltofta 
Killeberg – Loshult 

Simrishamn Järrestad – Ö Tommarp (genare cykelväg längs väg11) 

Sjöbo Sjöbo – Brandstad (del i regionalt cykelnät) 
södra infarten till Vollsjö 

Skurup Skurup – Rydsgård 

Staffanstorp Upprustning av banvallen Staffanstorp – Klågerup (pendling och regionalt nät) 
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Svalöv Torrlösa – Östraby 
Teckomatorp – Norrvidinge 
Upprustning banvall Röstånga – Skäralid (turistled) 

Tomelilla Sälshög – Everöd 

Trelleborg Trelleborg – Gislöv – Simlinge 
Kort GC längs väg 108 genom Haglösa 

Ystad Ystad – Köpingebro 
Ystad – St Herrestad 

Åstorp Åstorp – Hyllinge (se även Bjuv) 
Åstorp – (Gunnarstorp) – Bjuv (se även Bjuv) 

Östra Göinge Knislinge – Hjärsås 

 

 

 







Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se [naturvardsverket@naturvardsverket.se] 
Skickat: den 27 september 2013 14:49 
Till: Diarium Koncernkontoret 
Ämne: NV-05531-13: RTI 2014-2025, Dnr 1202805 
 
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. 
 
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. 
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne. 
 
 
Hälsningar 
 
 
DANIEL DIXNER 
------------------------------------------------------- 
NATURVÅRDSVERKET 
 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 
 

mailto:naturvardsverket@naturvardsverket.se
http://www.naturvardsverket.se/
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Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-
2025 
 
Polismyndigheten i Skåne har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter 
avseende rubricerat förslag. Ärendet har delegerats till Länsoperativa avdel-
ningen. 
 
Polismyndigheten har i allt väsentligt inget att erinra mot förslaget.  
 
Myndigheten vill, trots att det inte igår i uppdraget för Region Skåne, dock 
påpeka behovet av ytterligare körfält på europaväg 6 mellan Helsingborg och 
Malmö. Behovet är påtagligt på sträckan Löddeköpinge - Kronotorp. Med nu-
varande ökning av trafiken på denna sträckning kommer det att bli stora pro-
blem med framkomlighet och trafiksäkerhet under tiden planen avser. 
 
 
Avseende ”Cykelvägsplan för Skåne” finns följande synpunkter: 
 

• I de fall cykelbanor byggs i anslutning till befintliga vägar bör det ef-
tersträvas att de är enkelriktade och placerade på ömse sidor om vägen. 
I de fall cykelbanor byggs separat eller där placering på ömse sidor 
vägen ej är möjligt bör olika färdriktningar skiljas åt med fysiska åt-
gärder. Kollisioner mellan cyklister och mellan cyklister och övriga 
trafikanter har de senaste åren ökat kraftigt. En orsak till detta kan vara 
den otydlighet som råder då cykelbanor är dubbelriktade och dessutom 
löper vid båda sidor om körbanan för övriga fordon. Vid nybyggandet 
av cykelvägar bör de inte kombineras med gångbanor. Detta är av sär-
skild vikt på platser där det finns busshållplatser.  
 

• Det råder en viss otydlighet avseende kollektivtrafikens bejakande av 
cyklande resenärer. Förutom cykelvägar till och annan kring infrastruk-
tur vid stationerna bör även möjligheten att medföra cykel i kollektiv-
trafikens färdmedel beaktas. 
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• Eftersom s.k. elcyklar blir allt mer vanliga bör även möjlighet till ladd-
ning av sådana beaktas i anslutning till stationer för lokaltrafik mm. 
 

• Förslaget att låta mopeder klass I färdas på cykelbanor bör noga över-
vägas. Tyvärr har allt för många mopeder av denna typ konstruktiv 
hastighet som vida överstiger de tillåtna 45 km/h vilket gör det ytterst 
olämpligt att blanda denna fordonstyp med fotgängare och cyklister. 
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Yttrande över Regionala transportinfrastrukturplan för Skåne 2014 - 2025 

En fördubbling av kollektivtrafiken kan bidra till att nå angelägna samhällsmål när det gäller 
miljö, sysselsättning, trafiksäkerhet och jämställdhet. En fördubbling av kollektivtrafikens 
andel av de motoriserade persontransporterna på skulle minska persontrafikens 
koldioxidutsläpp med minst 20 procent. Kollektivtrafiken skapar alltså värden både för den 
som reser och för vårt samhälle. Därför arbetar en enad bransch mot visionen 
”kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”. Det övergripande 
målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit 
ska antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020. De nationella 
branschorganisationerna som står bakom fördubblingsprojektet är Svensk Kollektivtrafik, 
Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen 
Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket. Målet har stöd av de 
kollektivtrafikanställdas fackliga organisationer och givetvis även av oss i Resenärsforum – 
kollektivtrafikanternas intresseorganisation.  Det är nu hög tid att infrastrukturplaneringen 
utgår från att kollektivtrafikens andel av de motoriserade transporterna ska fördubblas. 

De föreslagna investeringarna i den Skånska planen för regional infrastruktur är inte 
tillräckliga för att fördubbla kollektivtrafikandelen av persontransporterna. Den av Regionen 
genomförda MKBn - miljökonsekvensbeskrivningen av förslagen till infrastrukturåtgärder i 
RTI-planen drar slutsatsen att investeringspaketet sammantaget gör det svårare att nå målen 
om klimat och hälsa. Detta beror på att mer utrymme för biltrafik samt högre hastigheter ökar 
buller samt utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och partiklar.  

När FNs klimatpanel 2013 presenterade sin lägesrapport i Sverige ger det en anledning att 
lyfta blicken från budgetår och mandatperioder. Den regionala utvecklingen bör vara ett svar 
på de globala utmaningarna. Utbyggnad och förbättring av spårtrafiken samt högklassig 
busstrafik ska ge människor en god möjlighet att undvika transporter med stor 
klimatpåverkan. Internationell erfarenhet visar att det är nära stationer och vid lokala 
spårvägar som folk vill bo. Den statliga och regionala trafikplaneringen borde i större 
utsträckning försöka möta de växande kapacitetsbristerna i städernas kollektivtrafik. 
Infrastruktur och kollektivtrafik måste planeras tillsammans och det måste göras tydligt att 
investeringar med statliga och regionala skattemedel kräver motåtgärder i form av utveckling 
av de stationsnära lägena samt begränsning av biltrafik i tätort. Skånska regionpolitiker har 
gjort en plan med nitton nya stationer i Skåne. För att fler ska få möjlighet att bo i stationsnära 
läge borde man aktivt planera för stationsorter. Planering för attraktiv kollektivtrafik, cykel 
och gång kan förädla de stationsnära lägena vilket underlättar för nya bostäder och 
arbetsplatser. Många fler skulle därmed kunna få bo och arbeta i olika skånska orter med 
naturen nära inpå sig utan att öka bilberoendet. 
 
2010 utsåg regeringen Skåne till pilotlän för klimatomställning. Det var ett klokt beslut. 
Bristen på landhöjning gör Skåne extra sårbart för klimatförändring, men samtidigt är 
förutsättningarna för utfasning av fossila bränslen lättare i Skåne jämfört med omvärlden.  Det 
finns gott om substrat för biogasframställning, innovativ teknikutveckling och ett positivt 
intresse för biogas som fordonsdrivmedel. Skåningarna har snabbt använt sig av nya 
kollektivtrafikmöjligheter när de har erbjudits. Öresunds- och Pågatågen har haft en 
avgörande betydelse för att Skåne har blivit en stark arbetsmarknadsregion, en region som 
attraherar inflyttare från när och fjärran. Kollektivtrafiken har ökat mer än i någon annan 
svensk region. Antalet körda kilometer per bil minskar i Malmö, Lund och Helsingborg. 
Skåne är en del av den globala trenden Peak Car. 



 
Resenärsforum anser att denna utveckling bör bejakas genom att överföra de miljarder som är 
tänkta för motorvägsutbyggnader till investeringar som ökar spårtrafikens kapacitet och 
pålitlighet. Skåne behöver inte fler motorvägsfiler och motorvägsavfarter. För att åstadkomma 
ett effektivt transportsystem och minska oljeberoendet bör transportkapaciteten på E22, E6 
och andra vägar där det kan uppstå trängsel i första hand åtgärdas med permanenta eller 
flytande busskörfält i kombination med ekonomiska styrmedel som styr mot klimatmålen. 
Detta gäller exempelvis för Trafikplats Ideon vid E22 genom Lund där flytande busskörfält 
vid motorvägsavfarterna är en kollektivtrafiklösning som effektivare vidgar motorvägens 
transportkapacitet. Från Resenärsforum vill vi påtala att kollektivtrafikanter i Skåne upplever 
mer trängsel och kapacitetsproblem än de skånska bilförarna. Hur många har inte tvingats resa 
stående på Öresunds och Pågatåg under högtrafiktid? Eller åkt med överfulla bussar som köar 
efter varandra i Malmö, Helsingborg och Lund? 

De anslag för ny infrastruktur som frigörs om vägplanerna i de nationella och regionala 
planerna styrks kan användas för att delfinansiera spårvagnslinjer i Lund, Malmö och 
Helsingborg. Södra stambanan kan rustas upp för högre hastigheter med fyrspår skyndsamt 
hela vägen mellan Malmö och Högevall i Lund, nytt dubbelspår Lund – Hässleholm, hela 
Västkustbanan kan få dubbelspår och persontrafik kan gå på Lommabanan och Söderåsbanan. 
Med stor tydlighet visar regionens MKB att ungefär hälften av de 4,5 miljarder till regional 
infrastrukturåtgärderna används för objekt som gör det svårare att nå målen om klimat och 
hälsa. En planering som gynnar nuvarande och kommande kollektivtrafikresenärer leder 
tvärtom att miljö och hälsomål blir lättare att nå. 

1967 miljoner kronor är planerat för vägsatsningar 2014 - 2025. Angående vägsatsningarna 
konstaterar Regionens miljökonsekvensbeskrivning: ”Generellt innebär de förslagna 
utbyggnaderna en ökad hastighetsstandard. En ökad hastighet innebär ökad trafik enligt 
principer om inducerad trafik. En hastighetshöjning från 90 till 100 km/h innebär också högre 
bränsleförbrukning. Eftersom mängden trafikarbete och bränsleförbrukning står i direkt 
relation till mängden koldioxidutsläpp ökar koldioxidutsläppen. Eftersom bilens restider 
kortas innebär det för de flesta objekten (där gång, cykel och kollektivtrafik saknas) att den 
relativa attraktiviteten för gång, cykel och kollektivtrafik. Alla vägobjekt bedöms därför 
påverka möjligheten att nå klimatmålen negativt.”(sid 55). ”Vid sidan av klimatmålet är buller 
det område det område som står långt ifrån långsiktigt måluppfyllelse” (sid 38) ”En ökning av 
hastigheten på samtliga vägobjekt innebär också en ökning av bullernivåerna för samtliga 
vägobjekt.” (sid 55). Regionens miljökonsekvensbedömning av de olika åtgärdsförslagen 
utgör således en tung motivering för att ta bort de objekt som bedöms göra det svårare att nå 
målen för klimat och hälsa. De medel som då frigörs kan då överföras till åtgärder som gör att 
målen för minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa blir lättare att nå. Satsningar på 
kollektivtrafik är ett givet alternativ för såväl globala som regionala utmaningar. 

För Reseärsforum 
 
Lund 1 okt 2013 
 
Karin Svensson Smith ordförande Resenärsforum 
Mårten Zetterman ersättare i styrelsen Resenärsforum 
Stephan Bösch ersättare i styrelsen Resenärsforum 



Remissvar RTI privatpersoner 
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