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Vi lever i en
spännande tid
Vi lever i en spännande tid. I Skåne är vi idag 1,2
miljoner invånare och befolkningsökningen är stark.
Det är attraktivt att bo och verka här och det har
gjort Skåne till en av de starkaste tillväxtregionerna
i Sverige. Det ger många utvecklingsmöjligheter men
innebär samtidigt stora utmaningar för den fysiska
planeringen: Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark,
är en av Nordens mest tätbefolkade regioner och
attraherar ständigt nya invånare och företagsetableringar. Hur ska Skåne växa? Vad är rätt sak på rätt
plats? Om Skåne ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt krävs att aktörerna i regionen arbetar
aktivt med en gemensam strategisk planering. Tillsammans kan vi ta vara på de goda förutsättningar
Skåne erbjuder!
Fysisk planering är ett kommunalt ansvar, men en
hållbar utveckling för hela Skåne kräver ett regionalt
perspektiv och ett ökat samarbete mellan samhällsplaneringens olika parter. För att hantera en framtida
tillväxt krävs att de skånska kommunerna och Region
Skåne tillsammans fortsätter att utveckla gemensamma arbetsmetoder. I projektet Strukturbild för Skåne
arbetar vi sedan 2005 med att ta fram en gemensam

kunskapsbas om utvecklingen i Skåne och de skånska
kommunerna. Det är ett kontinuerligt arbete med att
fördjupa och vidareutveckla en dialog med kommunerna i frågor om fysisk planering och dess utvecklingsmöjligheter: Ny infrastruktur och nya bostäder
och arbetsplatser ska planeras samtidigt som Skånes
goda åkermark och grönytor måste bevaras. Den fysiska
planeringen ska bidra till att utveckla attraktiva livsmiljöer och platser där människor vill bo och verka
– då stärker vi Skånes konkurrenskraft.
Detta är en sammanfattning av de rapporter och
TemaPM som tagits fram inom ramen för Strukturbild för Skåne till och med oktober 2010, med fokus
på slutsatser och utmaningar. Vi i projektet vill med
denna sammanfattning lyfta fram de identifierade
utmaningarna som underlag för vidare diskussioner
i arbetet med gemensamma strategier för fysisk planering i Skåne – Strukturbild 2.0. Från Strukturbild
för Skånes sida ser vi fram emot ett fortsatt samtal
om Skånes utvecklingsmöjligheter. Hur ska Skånes
kommuner, Region Skåne och andra aktörer tillsammans anta de utmaningar samhällsplaneringen
står inför?
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Var står vi idag?
Skåne ska växa hållbart – alla delar av regionen ska
utvecklas och den flerkärniga strukturen stärkas. Med
balans i regionen kan lokala förutsättningar nyttjas
på bästa sätt samtidigt som hänsyn tas till helheten.
Utvecklingen i en del av Skåne ska inte ske på någon
annan dels bekostnad. De rapporter och TemaPM
som tagits fram inom Strukturbild för Skåne tecknar
tillsammans en lägesbild av hela Skåne – som i det
här avsnittet presenteras i sammanfattad form.

Båstad

Skåne är en växande storstadsregion
Världen urbaniseras och det är en process som sker i
hög takt. Sedan 2008 lever hälften av jordens befolkning i städer och om femtio år kommer två tredjedelar
att göra det. Urbanisering som global utvecklingsriktning är ett fenomen som alla städer, regioner och
nationer måste förhålla sig till. Detta gäller i synnerhet
vår region där urbaniseringen är stark – Skåne är
idag en storstadsregion. Utvecklingen har förstärkts
av närheten till Köpenhamn och framväxten av
Öresundsregionen.
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Sedan 1960-talet har den skånska befolkningstillväxten skett i en högre takt än i övriga landet och
idag växer Skåne med ungefär 15 000 personer per
år. Från idag till 2018 förväntas Skånes befolkning
öka med ungefär 125 000 invånare. I faktiska tal
förväntas de största städerna, Malmö, Lund och
Helsingborg växa mest, medan Staffanstorp och
Svedala förväntas ha störst befolkningsökning procentuellt sett. I prognoserna för de närmsta åtta åren
är det bara Östra Göinge som visar på en fortsatt
negativ befolkningsutveckling (i faktiska tal).
Folkökningen beror främst på inflyttning till
Skåne, både från andra regioner i Sverige och från
utlandet. Majoriteten av dem som flyttar till Skåne
är unga vuxna och Skånes befolkning har en lägre
genomsnittlig ålder än den svenska generellt sett. Att
ha en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför
ålder ger Skåne god försörjningsbalans i förhållande
till landet i övrigt.
Befolkningssammansättningen i Skåne varierar
mellan de olika kommunerna. Medelåldern är lägst
i Lund, Malmö och Kristianstad med omgivande
tätorter. Även de mindre tätorterna i västra Skåne har
generellt sett en låg medelålder, medan medelåldern
i sydöstra Skåne och Båstad är hög. Längs Öresundskusten och runt Åhus bor en stor andel människor
med höga inkomster. Skåningarnas utbildningsnivå
är i genomsnitt relativt hög – om man räknar befolk
ningsandelen med högre utbildning ligger Skåne på
en fjärdeplats om man listar alla svenska län. Inom
Skåne är skillnaderna i utbildningsnivå stora. I Malmö,
Lund, i orterna runt dessa städer och utmed Öresunds
kusten samt i Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad är befolkningens utbildningsnivå hög, medan
den är lägre i ett antal orter öster om Helsingborg och
i östra Skåne.
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Högt tryck på bostadsmarknaden
De senaste åren har trycket på bostadsmarknaden
varit mycket högt i Malmö och Lund. Mark- och
bostadspriserna har stigit kraftigt samtidigt som
bostadsbyggandet legat på väldigt låga nivåer. Samti
digt har kollektivtrafikens kapacitet utökats och
kan erbjuda skåningarna ännu bättre möjligheter
att enkelt röra sig mellan bostad, arbete och nöje.
Detta har lett till att fler människor sökt sig utanför
Malmö-Lundområdet när de letat bostad och att
priserna på bostäder har stigit även på avstånd från
de stora kommunerna.

Båstad

En majoritet av Skånes kommuner, 25 av 33,
anger att de har brist på bostäder. Tillgången på
bostäder är viktig och det finns starka samband
mellan tillväxt, bostadsmarknad och arbetskraftens
rörlighet. I en region vars bostadsmarknad präglas av
stor brist minskar rörligheten på bostadsmarknaden
som en effekt av det blir svårt för den enskilde att
hitta en bostad.
Det skånska bostadsbeståndet består av ungefär
lika stor andel småhus som lägenheter i flerbostadshus.
Två tredjedelar av alla lägenheter i flerbostadshus
finns i kommunerna Malmö, Lund, Landskrona,
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Färdigställda lägenheter i småhus
i Skånes kommuner 2008*
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Färdigställda lägenheter i flerbostadshus
i Skånes kommuner 2008*

50 --- 99
*Statistiken bygger på kommunernas inrapporterade uppgifter till SCB

Helsingborg och Burlöv medan Skånes övriga kommuner har en övervägande andel bostäder i småhus.
Nytillskottet av bostäder de senaste åren har framförallt bestått av småhus.

Brett näringsliv
Precis som stora delar av världen genomgår Skåne en
strukturomvandling; successivt förflyttas tyngdpunkten i samhällsekonomin från tillverkningsindustri
till service- och kunskapsbaserade näringar. Denna
förändringsprocess skapar nya förutsättningar för den
fysiska planeringen. I industrisamhället var tillgångarna, som naturresurser och fabriker, ofta knutna
till en specifik plats. Det postindustriella samhällets
präglas istället av en ökad rörlighet hos människor och
företag och en av de främsta produktionsfaktorerna
är humankapital. Företagen lockas till de regioner där
det finns en god tillgång till kompetent arbetskraft.
Detta ställer krav på kommunerna att kunna erbjuda
goda livsmiljöer som attraherar de människor som
företagen efterfrågar.
Dock är tillverkningsindustrin, som omfattar hela
den varuproducerande sektorn samt energiförsörjning,
vattenförsörjning och avfallshantering, fortsatt viktig
för Skånes ekonomi. De delar av industrin som är
kunskapsintensiv eller forsknings- och utvecklingsintensiv återfinns huvudsakligen i sydväst medan
tillverkningsindustrin dominerar i nordöstra Skåne.

S

ydvästra skåne är drivande i den skånska
ekonomin. Här är tjänstesektorn viktig och
arbetskraften är högutbildad vilket ger höga
produktionsvärden. Här finns specialisering
inom forskning och utveckling, högre utbildning,
postorder- & internethandel, partihandel, specialiserad slutenvård samt kvalificerade företagstjänster.

N

har en varierande sammansättning av branscher, handel och logistik
sticker dock ut som särskilt viktiga. Tillväxten
är stark inom partihandel och handel med hemoch fritidsvaror. Området omfattar även logistik
centrum och tillverkningsindustrier.
ordvästra skåne

N

har fokus på primärnäringar
och tillverkningsindustri. Stor andel verksamheter som är arbetsintensiva och priskonkurrerande, och därmed utsatta för internationell
konkurrens från låglöneländer.
ordöstra skåne

S

utgör en liten marknad
med stark specialisering mot lokala behov.
Primärnäringar, grundskole- och gymnasieutbildningar, byggverksamhet, dagligvaruhandel och
öppenvård är basen. Rekreation och turism är
två andra viktiga verksamheter.
ydöstra skåne
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Unik tillgänglighet
Skåne har en unik tillgänglighet – avståndet mellan
orterna är korta och kollektivtrafiksystemet är väl
utbyggt med lokala och regionala buss- och tågförbindelser. Hälften av Skånes befolkning bor inom två
kilometers avstånd från en järnvägsstation och det är
lätt att bo på en ort och arbeta på en annan. Kollektivtrafikens utveckling har varit en förutsättning för
den regionförstoring som har skett i Skåne det senaste
decenniet.

Inom Skåne finns utpräglade utpendlings- respek-
tive inpendlingsorter. De större städerna Malmö,
Lund, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm
är tydliga inpendlingsorter. Runt Malmö och Lund
finns det flera orter med stor utpendling.
Den lokala arbetsmarknaden vidgas och Skåne
är idag uppdelat i tre lokala arbetsmarknader: västra
Skåne, Kristianstad och Älmhult. Tätorterna har de
största arbetsmarknaderna, men uppvisar också den
högsta arbetslösheten. Detta beror bland annat på att
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Mellankommunala pendlingsflöden över 500 personer/dag*
Antal pendlare

Nettope ndling 2008
Pendling snetto
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1 till 2000
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2001 till 5000

-1999 till 0

5001 till 22226

5001 - 10874

*Flöden från skånska kommuner över sundet visar pendling till hela Danmark
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de nya jobben ofta går till personer som bor utanför
kommunen och på att befolkningen i tätorterna i
många fall ökar snabbare än vad nya jobb skapas.

En del av den dynamiska Öresundsregionen
Öresundsregionen har 3,7 miljoner invånare och är
den mest befolkningstäta regionen i norra Europa.
Varje dag pendlar ungefär 20 000 personer mellan
Skåne och Själland, varav 90 procent bor på den
svenska sidan av Öresund. Pendlingen idag är långt
större än de prognoser som gjordes inför Öresundsbrons öppnande för drygt tio år sedan och den
beräknas öka även de kommande åren. Att Öresundsregionen har blivit en allt mer integrerad region har
inneburit att invånarna fått tillgång till en större arbetsoch bostadsmarknad, och för samhället i stort att
möjligheterna till samverkan kring forskning, utbildning och kultur har blivit större. Handeln mellan
Sverige och Danmark har ökat – möjligheten för
danska företag att etablera sig i Skåne är nu större
och närmarknaden för skånska företag har växt.
Öresundsregionen svarar för drygt 26 procent av
den totala bruttonationalprodukten i Danmark
och Sverige, vilket tydligt visar på betydelsen av den
ökade integrationen. Öresundsregionen är en dynamisk region och att vara en del av den innebär nya
utvecklingsmöjligheter för Skånes alla kommuner.
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Utmaningar
för framtiden
Inom ramen för Strukturbild för Skåne har ett antal
viktiga utmaningar för den fysiska planeringen identifierats, som vi i projektet ser fram emot att fortsätta
diskutera med kommunerna i Skåne. Övergripande
handlar det om hur vi tillsammans kan planera för
långsiktigt hållbara fysiska strukturer och arbeta
för en effektiv markanvändning. I planeringen för
ny infrastruktur, nya bostäder och arbetsplatser ska
åkermark och grönytor bevaras, samtidigt som attraktiva livsmiljöer – platser där människor vill bo och
verka – ska kunna växa fram. Skånes kommuner har
uppgiften att i den fysiska planeringen möta framtida
utmaningar och ta tillvara på potentialen i regionens
utveckling. Som en av landets mest snabbväxande
regioner har Skåne enorma möjligheter.

Samarbeta för en större helhet!
Hur ska marken användas? Regionala skillnader i
befolkningsutvecklingen gör att Skånes kommuner
har olika planeringsbehov. Kommunen har stort
inflytande över markanvändningen, men det är samtidigt en stor utmaning för alla kommuner att skapa
balans mellan social, ekonomisk och miljömässig
utveckling. Detta är inget som går att åstadkomma
genom att enbart arbeta inom den egna kommunens
gränser. Det krävs ett nära samarbete mellan kommunerna för att hantera Skånes starka tillväxt. För
att regionen ska växa hållbart behöver de större
städerna hjälp med att hantera sitt befolkningstryck.
Den befolkningsmässiga obalansen i Skåne kräver
en utbyggnad av kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten och göra de mindre orterna mer attraktiva
att bo och verka i. Utmaningen ligger i att motverka
stuprörstänkandet inom planeringen och utveckla
samordningen mellan kommunerna och de regionala
och nationella aktörerna. Vilken markanvändning är
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den mest samhällsekonomiskt effektiva och samtidigt
den som bäst bidrar till regionens attraktivitet och
långsiktigt hållbara utveckling?
Tätortsutvecklingen kommer att fortsätta, och
måste fortsätta, för att ge plats åt alla de människor
som vill bo i Skånes städer och tätorter. Den fysiska
planeringens utmaning är att med planeringen som
verktyg bygga ett hållbart samhälle som är öppet
och tillgängligt för alla människor som lever här; ett
samhälle som möter människors förväntningar på
det liv de vill föra. Planeringen ska bidra till att skapa
goda förutsättningar till vardagsliv med tillgång till
arbete och utbildning, med god hälsa och livslust och
med möjligheter att utvecklas och leva tryggt.
För att Skåne ska utvecklas i balans är det avgörande att kommunerna i regionen ser sig i ett regionalt
sammanhang. Kommunerna behöver i det perspektivet
tydliggöra sina styrkor och utvecklingsmöjligheter. Då
kan rollerna renodlas och ett bättre regionalt samspel
kring frågor om näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, utbildning, kultur, turism och infrastruktur växa
fram. Det kommer att stärka Skånes utveckling.

Kommuner – ta en aktiv roll!
Tillväxt ställer krav på en stark samhällsplanering,
som måste vara expansiv samtidigt som den ska säkra
en långsiktigt hållbar utveckling. Den fysiska planeringen, med avvägningen mellan det allmänna och
enskilda, är ett kommunalt ansvar, men en hållbar
utveckling för hela Skåne kräver ett regionalt perspektiv och en ökad samverkan. Under de senaste åren har
förutsättningarna för samhällsplanering förändrats.
Många kommuner upplever att den kommunala rollen
har förlorat inflytande och att marknaden i högre
grad styr vad som kommer till stånd – och var.
Samtidigt har kommunerna ett starkt verktyg

– det kommunala planmonopolet. Frågan är om
kommunerna i tillräckligt hög grad använder de
instrument som står till förfogande: Ha en tydlig
vision för kommunens utveckling; stärka översiktsplaneringen; arbeta med ett aktivt markägande; låta det
kommunala bostadsbolaget vara bland de ledande i
kommunens bostadsutveckling; ha en planberedskap.
Det handlar om att ta initiativet!
Kommunerna måste inta en mer aktiv roll och
ta tillbaka ledartröjan! Kommuner som vet vad de
vill med sin utveckling får större handlingsutrymme
lokalt såväl som regionalt. Att ha en planberedskap
för exploatering är avgörande för att kunna vara med
i konkurrensen om Skånes tillväxtmöjligheter. De
kommuner som inte ger uttryck för sin viljeriktning
kommer att hamna i periferin av utvecklingen. Med
en enighet runt kommunens visioner och mål kan
kommunen lättare ta en ledande roll.
Kontaktytorna mellan kommun, region och
näringsliv blir större. I en hårdnande konkurrens blir
det viktigare att hitta nya former för samverkan – för
att stärka och komplettera varandra. Det är en utmaning för kommunerna är att vidareutveckla metoder
för samarbete med olika aktörer i planeringsprocessen
för att i ett tidigt skede väga in olika intressen. Det
handlar om att föra en dialog med andra kommuner
såväl som näringsliv och medborgare. Traditionella
arbetssätt måste utvecklas; planerarrollen och arbetssätten i den fysiska planeringen moderniseras. I
planeringsfrågor behöver kommunen agera på olika
arenor; lokalt; regionalt; nationellt och globalt, och
vara drivande i utvecklingen – både på kort och lång
sikt. Behovet av en stärkt kommunal roll är stort.
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Planera för rätt sak på rätt plats!
Med Skånes goda tillgänglighet är det lätt för människor att röra sig mellan olika orter och städer i
regionen och avstånden känns korta. Skånes resurser
som mark, vatten och energi ska användas hållbart
– vilket medför att man i markanvändningen måste
göra starka prioriteringar. Hur ska marken exploateras? För att säkerställa att rätt sak hamnar på rätt
plats måste olika intressen sammanvägas – här behövs
nya arbetssätt och samverkansformer. Aktörerna i
regionen måste tillsammans arbeta för en effektiv
markanvändning – hushålla med jordbruksmarken
och utnyttja befintlig infrastruktur på ett mer effektivt
sätt. Utmaningen för kommuner och andra aktörer
är att i samverkan arbeta fram strategier för sådan
effektiv markanvändning och planera så att transportbehovet inte ökar på grund av den lokalisering man
väljer att göra.
Med ett regionalt perspektiv och mellankommunal samverkan kan en bättre matchning ske mellan
mark och etablering, mellan lokala tillgångar och
behov – och därmed kommer rätt sak att ha större
förutsättningar att hamna på rätt plats. Välgrundade
analyser av framtida utvecklingsmöjligheter ger kommunen en möjlighet att tydligt hävda allmänna och
långsiktiga intressen i den fysiska planeringen. Utmaningen är att utveckla nya metoder för att arbeta med
effektiv markanvändning och att göra det med ett
regionalt perspektiv i fokus.
Sätt platsen på kartan!
Konkurrensen mellan skånska kommuner kan ibland
vara hård men den värste konkurrenten är inte längre
grannkommunen, den finns istället på den globala
nivån. För att Skåne ska kunna vara med i den globala
dragkampen om medborgare, besökare, kapital,
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företag, evenemang och uppmärksamhet krävs mer
än ”världens bästa” barnomsorg, skola och äldrevård,
dessa verksamheter anses idag vara lika självklara
som rent vatten och fungerande avlopp. Idag handlar
konkurrensen om att vara den plats dit människor
helst vill flytta. Detta gör att platser, städer, kommuner och regioner har allt att vinna på att ha en
image och ett varumärke som tilltalar människor
och företag och får dessa att vilja flytta just dit. För
den enskilda kommunen innebär detta bland annat
att den fysiska planeringen tydligare bör inriktas på
att skapa förutsättningar för människor att leva gott,
då det är invånarna som i sin tur kommer att locka
företag och investeringar till kommunen. Skåne
och dess olika kommuners förmåga att erbjuda det
samhälle som folk vill bo och verka i påverkar hela
regionens utvecklingsmöjligheter – detta framstår
som en allt viktigare förutsättning för att skapa ett
hållbart samhälle, ut ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
Aktörerna inom den fysiska planeringen har en
central roll i skapandet av en attraktiv kommun och
region och måste kunna ta hand om kommunens utvecklingsfaktorer – som finns såväl inom kommunens
egen organisation, som hos medborgarna och näringslivet. Om man tillsammans kan skapa en gemensam
syn på vad som är kommunens styrkor och svagheter
har man goda förutsättningar att utåt kunna förmedla en trovärdig och lockande bild av kommunen.

Stärk Skånes flerkärnighet!
Skåne består av ett nätverk av tätorter. De korta
avstånden skapar en attraktiv flerkärnighet som knyts
samman av en hög tillgänglighet. Regionen har
många starka kärnor: orterna är värdefulla var för sig
men kompletterar även varandra och skapar på så sätt

en bredd av tillgångar för dem som bor och verkar
i regionen. Detta är ett värde som behöver vidareutvecklas och tas tillvara i den fysiska planeringen.
Vi som lever i Sverige är mer mobila idag än för
bara femtio år sedan. Många bor på en ort, arbetar
på en annan och gör sina inköp i en tredje. Det
finns dock fortfarande delar av regionen som inte
är tillräckligt bra kopplade till det regionala nätverket. För att stärka potentialen i Skånes flerkärnighet
måste samspelet mellan regionens alla delar utvecklas.
Den ökande mobiliteten och centraliseringen gör
det svårare för de mindre samhällena att erbjuda bra
skola, vård och dagligvaruhandel inom cykel- och
gångavstånd för alla. Det försämrar de mindre orternas uthållighet och livskvaliteten för de som bor där.
Samarbetet mellan de skånska kommunerna måste
utvecklas för att kunna erbjuda alla en god service
– det kommer att gynna hela Skåne.
Utmaningen är att utveckla välintegrerade infrastrukturella nätverk, både fin- och grovmaskiga, så att
Skåne binds ihop och tillgängligheten ökas. Detta ska
ske med fokus på kollektiv-, gång- och cykeltrafikens
konkurrenskraft för att stimulera ett hållbart resande.
En flerkärnig region med väl utbyggd infrastruktur
har goda förutsättningar att tillgodose invånarnas
olika önskemål om boende och samtidigt ge fler
människor tillgänglighet till en stor arbetsmarknad.

Låt kollektivtrafiken vara strukturbildande!
För en fortsatt regionförstoring och i omställningen
till ett miljöanpassat transportsystem har kollektivtrafiken, både buss och tåg, en nyckelroll. Utvecklingen
i Skåne har varit mycket stark de senaste åren. Kraven
på en hög rörlighet och en hög tillgänglighet ökar allt
mer. Framtidens kollektivtrafiksystem måste kunna
hantera människors önskan om att på ett enkelt och
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snabbt sätt ta sig mellan bostad, arbete, affär och
vänner. För att göra det är kommunernas och de
regionala aktörernas arbete med att samplanera kollektivtrafik- och bebyggelseutvecklingen avgörande, och
utmaningen för dessa aktörer är att utveckla former
och samverkan kring dessa punkter. Utmaningen är
att se på tillväxt och en regional balans i ett sammanhang med kollektivtrafiken som motor. Tar vi vara
på dess möjligheter är kollektivtrafiken i sig en stark
tillväxtmotor.
I många städer och samhällen utgör den regionala
infrastrukturen, som bangårdar och kollektivtrafikens
knutpunkter, barriärer i stadsstrukturen. Det finns
en stor potential i kollektivtrafiknära områden som
inte är fullt utnyttjad. Kan kollektiv-, gång- och
cykeltrafikens konkurrenskraft ökas kommer fler
välja att resa hållbart. Ett sätt kan vara att underlätta
för rimliga restider och att skapa smidiga övergångar
mellan transportslagen. Genom att förstärka bytespunkterna med service- och handelsfunktioner och
att samtidigt göra dem lättillgängliga på både lokal
och regional nivå skapas förutsättningar för ett ökat
kollektivtrafikresande. Utmaningen är att skapa den
optimala bytespunkten, som har höga rumsliga och
funktionella kvaliteter.

Hushåll med marken!
Nya bostäder, lokaler och industrier kräver markresurser, precis som ny infrastruktur och matproduktion.
Samhällsutvecklingen tar mark i anspråk.
Skåne har den i särklass bästa jordbruksmarken
i Sverige, med det högsta marknadsvärdet nationellt.
Nära hälften av Skånes yta används idag för jordbruk.
Åkermarken är dock relativt oskyddad i planeringssammanhang vilket gör att det är lätt för Skånes
orter att sprida ut sig. Det flacka skånska landskapet

inbjuder till en utbredning av tätortsstrukturen,
”urban sprawl”. Jordbruksmarkens brist på formella
skydd och låga råmarkspriser har lett till att den har
exploaterats i hög grad.
En urbaniserad landsbygd kan leda till nya intressekonflikter. Den tätortsnära grönstrukturen hotas
bland annat av bebyggelseexpansion och är samtidigt
viktig ur rekreationssynpunkt. I tätortsnära områden
är det särskilt betydelsefullt att ha någon form av
samverkan mellan kommuner, regionala organ och
skogsbrukande markägare.
Jordbruksmarkens kvalitet har utvecklats utifrån
geologiska förutsättningar, brukningsmetoder, neder
börd och klimat. Jordbruksmarkens klassning gjordes
på 1970-talet med utgångspunkt i dess produktionsförmåga ur växtodlingssynpunkt. Det gör att mark
som idag har en låg klassning på grund av klimatförändringar kan komma att bli värdefull på sikt, för
andra typer av grödor. Förändrade odlingsbetingelser
i omvärlden kan komma att göra den skånska jordbruksmarken än mer värdefull i framtiden. Jordbruksmarken är en ändlig resurs och medvetenheten
om det bör stärkas i planeringen. Det är en utmaning
att balansera lantbruksnäringens behov med önskemål
om bostäder, turism och möjligheter till rekreation.
För de inblandade aktörerna behövs en gemensam
syn på hur stad och land ska utvecklas i samspel med
varandra.

Bygg tätt och sammanhållet!
Under förra seklet fick bilen en framstående roll i
samhället, något som kom att återspeglas i stadsplaneringen. Tillsammans med ideal om bland annat
funktionsseparering gjorde det att våra städer blev
glesare och mer transportintensiva. När städer med
låg densitet växer tar de natur- och jordbruksmark
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bebyggelseutvecklingen måste
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knytas Kollektivtrafiken
närmare varandraoch
…
i anspråk. Externa etableringar som shoppingcenter,
företagsparker och utbildningscampus skapar ett ökat
bilberoende vilket gör samhället mindre ekologiskt
uthålligt. Att cykla och promenera till vardags är lätt
i centrumnära och funktionsblandade miljöer och sådana skapas genom god planering. Utmaningen är att
stärka centrumnära och funktionsblandade miljöer
som är väl integrerade i befintliga nätverk. Städernas
utbredning behöver begränsas och planeras så att vi
bättre nyttjar alla ytor i städerna.
Förtätning – att genom komplettering av befintlig
bebyggelse höja en orts densitet och funktionalitet
– är ett sätt att effektivisera markanvändningen.
Därigenom kan jordbruksmarken bevaras och den
befintliga infrastrukturen utnyttjas bättre utan att
försämra möjligheterna för skapandet av fler bostäder
eller verksamheter. Det skapar mervärde för tätorter
och kommuner. Samtidigt får en ökad förtätning av
staden eller orten inte innebära att kvalitativa grönområden tas i anspråk för bebyggelse eller att kulturmiljöer förstörs. Underjordiska parkeringshus och
yteffektiv infrastruktur kan vara möjliga lösningar,
liksom överbyggda stationer och bullerskyddade
fasader istället för exempelvis skyddszoner. Dessa
lösningar är initialt dyra, men kostnadseffektiva på
sikt. Det är en utmaning att växa hållbart.

Skapa attraktiva stadsmiljöer!
I strävan mot en mer effektiv markanvändning och
en stärkt flerkärnig struktur är utvecklandet av Skånes
stadsmiljöer ett viktigt arbete. Våra tätorter och
städer ska vara platser där människor trivs och vill
vistas – det är en god cirkel – stadsmiljöer med folkliv
och rörelse upplevs som attraktiva och lockar till sig
fler människor. Idag är den täta blandstaden, som
rymmer bostäder, handel och verksamheter sida vid

sida, ett ideal för en attraktiv stad. Blandstaden är en
förtätning av människor, aktiviteter och rörelser och
där finns förutsättningar för berikande möten. Utmaningen är att skapa funktionsblandade, täta städer
med folkliv på gator och torg.
De offentliga rum som planeras idag är ofta för
stora och utflytande vilket sprider ut de människor
som rör sig där. De glesa och funktionsseparerade
städerna gör att många väljer att ta bilen vilket bidrar
till att färre människor rör sig på stadens gator. Tillsammans ger det trafikdominerade, montona miljöer
som människor sällan upplever som attraktiva. Utmaningen är att planera för en levande stadsmiljö, där
stadslivet samlas i stråk som har viktiga funktioner
strategiskt placerade.

Bygg kollektivtrafiknära!
Genom att utveckla en tät bebyggelse nära tågstationerna skulle vi kunna öka antalet invånare i Skåne
markant utan att behöva bygga på den värdefulla
åkermarken. Teoretiskt sett skulle alla skåningar, 1,2
miljoner invånare, kunna bo inom en kilometer från
en järnvägsstation, utan att bebyggelsen behöver bli
särskilt tät. Med en blandad småskalig struktur närmast stationen och med villa- och radhusbebyggelse
i anslutning till den, kan alla skåningar – och alla
skånska arbetsplatser – rymmas inom en kilometer
från stationerna. Idag är bara en femtedel av marken
på en kilometers radie från de skånska tågstationerna
bebyggd. Genom att bygga tätt, blandat och tillgängligt i stationsorter skulle vi kunna fördubbla Skånes
befolkning utan att öka biltrafiken.
Kollektivtrafiken och bebyggelseutvecklingen
måste knytas närmare varandra för att skapa både attraktiva kollektivtrafiknoder och stadsmiljöer. Utmaningen för Skånes kommuner är att bygga ut i lägen
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där tillgängligheten till kollektivtrafiken, både tåg
och buss, är god. Regionens aktörer behöver tillsammans höja bussens status genom att se till att det finns
ett bra underlag för trafikering. Kollektivtrafikstråken
möjliggör för flera att bo på platser som kanske inte
annars varit tänkbara val och attraherar invånare som
efterfrågar bekväm och stabil kollektivtrafik. Kollektivtrafikens hållplatser och stationer är en stark faktor
för tillväxt och i mångt och mycket en förutsättning
för utbyggnad och tillväxt.
I en framtid med kraftigt höjda bränslepriser
skulle handel och andra verksamheter i perifera lägen
kunna komma att tappa i attraktion. Lägen med
framtidsutsikt skulle i så fall vara sådana som finns
inom nära räckhåll för kollektivtrafik, till exempel
nära buss- och pendeltågsstationer. Att utveckla
stationsområden och bytespunkter med handel och
service för pendlare skulle också bidra till att göra
kollektivtrafiken mer attraktiv. Tvätterier, restauranger,
caféer och motionsanläggningar är verksamheter som
kan bidra till att göra stationsområdena till levande
platser som knyter samman samhällen i stället för
att förbli fysiska barriärer. Att människor rör sig i
och kring stationsområdena kvällstid bidrar dessutom till ökad trygghet.

Öka bostadsbyggandet!
Skånes ökade befolkning har inneburit att efterfrågan
på bostäder det senaste decenniet har ökat kraftigt
samtidigt som utbudet har minskat – bostadsbyggandet har inte hängt med i utvecklingen. 2009
ökade Skånes befolkning med ungefär 15 000
personer, samma år påbörjades byggandet av 1 500
lägenheter. Det är en lägenhet per tio nya invånare,
i snitt bor 2,1 personer per lägenhet i Skåne. I en
överväldigande majoritet av Skånes kommuner, 25
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av 33, råder bostadsbrist. Samtidigt byggs det färre
bostäder i regionen än på mycket länge. Det är inte
en hållbar utveckling. Utmaningen är att ha en god
planberedskap för blandad bebyggelse och i olika
delar av kommunen.
Många kommuner upplever att det inte finns
exploatörer som är intresserade att bygga i kommunen.
De stora aktörerna visar oftast intresse för att bygga
i ett fåtal stora kommuner, oftast i kommuner i västra
Skåne. I de små kommunerna är det små lokala bygg
herrar som står för nyexploatering och ofta rör det sig
om en utbyggnad av högst fem till tio lägenheter per
projekt. Utmaningen är att skapa incitament för de
stora bostads- och byggföretagen att våga satsa även
i de mindre kommunerna för att komplettera de
mindre byggherrarnas arbete.
32 av Skånes 33 kommuner har ett allmännyttigt
kommunalt bostadsbolag. Det är ett av kommunernas
främsta verktyg i arbetet för en balanserad bostadsmarknad, men det är bara ett fåtal av dessa bostadsbolag som agerar aktivt. Om kommunens eget bolag
vågar satsa på bostadsbyggande ger det en tydlig signal
till andra aktörer på bostadsmarknaden att just den
kommunen är ett attraktivt område att bygga i.
Utmaningen är att få igång ett ökat bostadsbyggande.
Det behövs nya samverkansformer, dialog och verktyg
framförallt mellan kommun och näringsliv för att
stimulera till ett ökat bostadsbyggande.

Planera för morgondagens näringsliv!
Näringslivet är en viktig katalysator för den regionala
utvecklingen. Att locka nya företagsetableringar till
Skåne och att få befintliga företag att fortsätta utvecklas är en utmaning. Morgondagens företag kommer att vara mer kunskapsintensiva än dagens och
dess arbetskraft kommer att vara företagens största

Människan måste
i självklart
fokus
när vara
vi utvecklar
Skåne…

tillgång och konkurrensfaktor. Detta ställer nya krav
på den fysiska planeringen: Näringslivet kommer allt
mer sällan att efterfråga traditionella industriområden
i stadens utkant, de kommer oftare att vilja etablera
sina verksamheter i staden – med närhet till dess liv
och rörelse, kollektivtrafik, restauranger och caféer.
Det är en utmaning för Skånes planerare att skaffa sig
en djupare kunskap om näringslivets olika behov och
preferenser. Det krävs en utvecklad förståelse hos näringsliv och kommun för varandras respektive roller
– kontakterna mellan näringslivet och kommunernas
olika delar behöver breddas och fördjupas. Nya for
mer för dialog och samverkan mellan planerare och
näringslivets aktörer behöver utvecklas. Kommunens
kunskap om sin näringslivsstruktur och vilka effekter
strukturomvandlingen förväntas få i kommunen
behöver stärkas och förståelsen för näringslivets för
utsättningar, krav och preferenser måste finnas med
i den långsiktiga planeringen.
Konkurrensen om Skånes mark hårdnar. Det gör
det ännu viktigare att i planeringen ta ställning till
vilken verksamhetslokalisering som överensstämmer
med regionens utvecklingsmål och samtidigt borgar
för effektiv markanvändning. Har vi råd att fortsätta
etablera anläggningar i lägen som medför en ökning
av transporter och stora investeringar i ny infrastruktur? Utmaningen är att med utgångspunkt i de olika
branschernas lokaliseringspreferenser och med kunskap om näringslivsstrukturens utveckling formulera
strategier för en hållbar markanvändning.

Ha människan i fokus!
Människan och hennes aktiviteter är basen för hela
vårt samhälle och regionens utveckling. Även globala
skeenden har sin utgångspunkt i enskilda individers
aktiviteter på lokala platser. Som människor är vi

beroende av hur dessa platser fungerar och upplevs;
är det en spännande och dynamisk plats, bjuder den
in till social kontakt, kunskapsutbyte och trivsel eller
inte? Stadsplaneringen har inte uppnått sitt syfte om
de som bor i miljön som skapas inte känner stolthet
över den. Först när planerare förmår ta till vara olika
individers preferenser och behov kan attraktiva boendemiljöer och mötesplatser skapas.
En utmaning i den fysiska planeringen är att ta
tillvara på människors kunskap om sin närmiljö. Om
människor görs delaktiga i de beslut och förändringar
som staden genomgår ökar engagemanget och intresset för närmiljöns utveckling – det finns stora vinster
att göra genom att utveckla former för en dialog med
medborgarna om den fysiska planeringen.
Den urbana miljön har en stark dragningskraft.
Människor attraheras av stadens kulturliv, mångfald
och varierade arbetsmarknad. Utmaningen ligger i att
stärka stadens attraktiva värden genom att ge förutsättningar för dem att utvecklas. Att skapa täta, blandade
städer med bostäder, service, handel och kulturutbud
som aktivt samverkar med omlandet gynnar hela Skåne.
Den fysiska planeringen behöver i högre grad utgå
från människors vardag. Möten med andra människor,
både vänner och främlingar, är ett av människans
främsta behov. Därför är det viktigt att skapa mötesplatser där människor vill vistas. Utmaningen är att
arbeta med koncept där attraktioner bildar stråk i
staden och bjuder in till möten och aktiviteter. Att
skapa förutsättningar för ett brett och kreativt kulturliv
för alla är också en nyckeluppgift i skapandet av en
levande stadsmiljö.
Människan måste vara i självklart fokus när vi
utvecklar Skåne, det är hon som skapar tillväxt i det
20:e århundradet.
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Regionalt perspektiv
är nyckeln till Skånes
framgång
Nu tar vi nästa steg i arbetet med Strukturbild för
Skåne – i Strukturbild 2.0. Med en fördjupad kunskap
om utvecklingen i Skåne och regionens utmaningar
har vi en gemensam plattform att utgå från när vi
planerar för framtiden. Ett attraktivt Skåne med stark
tillväxt lockar inflyttare, näringsliv och handel. Men
det ökar också trycket på marken och ställer ökade
krav på planeringsresurser. Därför är det viktigt att vi
har en gemensam framtidsbild för Skånes utveckling,
så att vi alla kan jobba åt samma håll. Om vi hjälps åt
kan vi nå större framgångar än om alla jobbar var
för sig.
Målet med Strukturbild 2.0 är att de skånska
aktörerna tillsammans ska utarbeta gemensamma
strategier för Skåne med koppling till den fysiska
planeringen, det vill säga en strukturbild för Skåne.
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Utgångspunkten är frågan om hur vi tillsammans
kan skapa långsiktigt hållbara fysiska strukturer.
För att de gemensamma strategierna verkligen ska
bli hela Skånes och för implementeringen av dem är
kommunernas deltagande helt avgörande. Arbetet
ska vara en långsiktig satsning och bygga på förtroende, delaktighet och gemensamt ansvarstagande,
såväl för politiker som för tjänstemän. Alla Skånes
delar stärker helheten.
Strukturbild för Skåne vill med utmaningarna vi
lyft fram i denna sammanfattning öka intensiteten
i diskussionen om dagens och morgondagens fysiska
planering i Skåne – vilka ideal vill vi arbeta efter och
hur antar vi de utmaningar vi står inför? Vilka vägval
ser vi för Skåne? Vilka strategier ska vi arbeta fram
och hur ska de formuleras?

Välkommen till fortsatt arbete i Strukturbild 2.0
Läs mer på www.skane.se/strukturbild
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