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Välkommen
Skåne växer och har så gjort i flera år. Idag är vi över 1,2 miljoner invånare – och
kurvan fortsätter starkt uppåt. Den här positiva trenden medför många möjligheter,
men också ansvar och utmaningar. För att Skåne ska kunna utvecklas på ett långsiktigt
hållbart sätt krävs en gemensam agenda mellan regionens aktörer avseende fysisk
planering. Och så föddes Strukturbild för Skåne.
Strukturbild för Skåne tar ett unikt helhetsgrepp på hur de fysiska strukturerna
påverkar den regionala utvecklingen. Detta arbete är en viktig länk i dialogen och
samarbetet med de skånska kommunerna. Strukturbild för Skåne agerar katalysator
för Skånes utveckling och är en kunskapsbas för fysisk planering.
Den första rapporten från Strukturbild för Skåne publicerades 2006. Sedan dess
har mycket hänt. Så mycket att det nu är dags för en sammanfattning. Avsikten är
att ge en överblick av det gedigna kunskapsunderlag som utvecklats under de sju år
som gått. På så vis kan fler involveras, lära och ta vid. Här presenteras alla 21 hittills
publicerade rapporter och TemaPM med en sammanfattande beskrivning.
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Strukturbild för Skåne är en arena för dialogen kring den regionala utvecklingen avseende
fysisk planering. Syftet är att koppla samman det regionala utvecklingsprogrammet och
kommunernas översiktsplanering genom att samverka med regionens 33 kommuner.
Arbetet inleddes 2005 med att börja ta fram en gemensam kunskapsbas om Skåne och
dess utveckling. Under 2010 påbörjades arbetet med att, utifrån denna kunskap, ta fram
strategier med koppling till fysisk planering.
Strukturbild för Skåne är en viktig länk i samarbetet med de skånska kommunerna och
sättet det sker på är en unik process. Något som inte gått omvärlden förbi: OECD har i sin
rapport om Skåne (publicerad sommaren 2012) lyft fram Strukturbild för Skånes arbete
som ett positivt och framgångsrikt exempel på hur Region Skåne bör arbeta mer i framtiden.
Strukturbild för Skåne var även nominerade till Planpriset 2012, Sveriges Arkitekters pris
för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Juryn pekade särskilt på det gemensamma arbetet med att ta fram regionövergripande strategier för en hållbar utveckling i Skåne.
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Att bo och arbeta
Hur utvecklas Skånes tätorter? Hur ser den skånska
befolknings- och bostadsfördelningen ut? Och hur ser
förutsättningarna ut för arbetspendling inom Skåne?
Detta belyses i rapporten Att bo och arbeta i Skåne,
publicerad 2006 och den första i arbetet med
Strukturbild för Skåne.
Jämfört med stora delar av övriga landet har
Skåne en gynnsam situation sett ur ett utvecklingsperspektiv: Flyttningsmönstren visar på
ett nettotillskott av yngre invånare och befolkningen förväntas öka under de kommande åren.
I västra Skåne, som hyser cirka 70 procent av
regionens befolkning, pågår en snabb utveckling och hela Öresundskusten håller på att bli
en sammanhängande stadsstruktur.
I rapporten analyseras Skånes tätorter, som
vid utgivningen inhyste cirka 87 procent av
Skånes befolkning. Under slutet av 1990-talet
tycks en inflyttning till större städer och
tätorter ha skett. Samtidigt finns ett mönster
som visar att få barnfamiljer bor centralt;
när man får barn önskar sig många större
bostäder och tryggare närmiljö, vilket
medför att de ofta söker sig till småhusområden utanför de stora tätorterna. De
flesta av dessa områden är utpräglade
utpendlingsorter. Många äldre byar har
förändrats till att bli renodlade bostadsområden och flera samhällen har medvetet byggts ut med stor andel småhus.
Pendlingsavstånden är jämförelsevis
korta i Skåne och tillgängligheten till
högre utbildning och flygplatser är hög
jämfört med stora delar av övriga landet. Förutsättningarna för att stärka
den redan höga tillgängligheten med
kollektivtrafik är dessutom relativt
gynnsamma.
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Rapporten belyser utvecklingen ur fyra
perspektiv: Befolkning, boende, utbildning
och arbete. Avslutningsvis presenteras ett
antal diskussionspunkter för fortsatt arbete.
BEFOLKNING
Skåne har, till skillnad från de andra storstadsregionerna i Sverige, fler inflyttare än
utflyttare i alla åldersgrupper. Unga vuxna
i åldern 20–40 år utgör den allra största
åldersgruppen bland flyttarna. Kombinationen av flyttströmmarna in och ut ur
regionen innebär att Skåne får ett nettotillskott av unga vuxna – något som tyder på
att regionen är attraktiv ur både yrkes- och
studiesynpunkt. Befolkningstillväxten är
särskilt koncentrerad till sydvästra Skåne.
BOENDE
I jämförelse med de andra storstadsregionerna har Skåne en hög andel hyresrätter.
Dessa finns huvudsakligen i Malmö, Lund,
Helsingborg och Landskrona, där mer än
50 procent av bostadsbeståndet består av
hyresrätter.
I kustnära områden i västra Skåne pågår
en snabb utveckling: Hela Öresundskusten håller på att bli en sammanhängande
stadsstruktur, med nästan 70 procent av
Skånes befolkning. Där är inkomstsegregationen tydlig och märks särskilt i attraktiva
områden längs kusten, där många hushåll är
jämförelsevis ekonomiskt resursstarka.

i Skåne
Områden med överrepresentation av människor födda i södra Europa eller utanför
Europa finns i Malmö, Landskrona, Eslöv,
Helsingborg, Kristianstad, Lund, Hässleholm och Trelleborg. Vidare konstateras att
områden med många utlandsfödda ofta har
en relativt ung befolkning.
UTBILDNING
Skåningarnas utbildningsnivå är i genomsnitt hög. Uppdelat i län och med hänsyn
till skillnader i åldersstruktur låg Skåne på
fjärde plats i riket vid utgivningen av rapporten. Skillnaderna inom regionen är dock
stora och följer ett tydligt geografiskt mönster:
De högsta utbildningsnivåerna återfinns i
några av de sydvästra kommunerna, med
högst andel högskoleutbildade i Lund och
Lomma. I ett antal orter öster om Helsingborg
och i östra Skåne har befolkningen påtagligt låg utbildningsnivå och en mycket liten
andel har högskoleutbildning.
ARBETE
Rapporten konstaterar att den skånska arbetsmarknaden förändras snabbt. Sysselsättningen ökar, branschstrukturen ändras och
de lokala arbetsmarknadernas geografiska
utsträckning vidgas. Cirka tre procent av
den förvärvsarbetande nattbefolkningen i
Skåne arbetar utanför länsgränsen.
De flesta arbetsplatser är koncentrerade
till städerna och majoritet av de som
pendlar till arbetet gör det med bil. Arbetsplatsernas geografiska lokalisering är dock
gynnsam för kollektivresande: Totalt har
cirka 276 000 personer sin anställning inom
två kilometer från en tågstation, vilket
motsvarar cirka 61 procent av de förvärvsarbetande i Skåne (2004).

SUMMERANDE REFLEKTIONER:
Analyserna visar dels på skillnader mellan
de större städerna och de mindre orterna,
dels mellan västra och östra samt mellan
norra och södra Skåne. Hur tillvaratas de
skillnader som finns i regionen, hur utvecklas styrkorna och överbryggas svagheterna?
Skåne har överlag goda förutsättningar
för arbetspendling inom en stor och differentierad arbetsmarknad som är tillgänglig
inom bekvämt restidsavstånd jämfört med
stora delar av Sverige. Hur sker planering
för ett hållbart ökat resande och hög tillgänglighet?
Stationsnära markområden är strategiska
lägen för framtida utbyggnad av bostäder,
arbetsplatser och service då de kan nås
med kollektivtrafik från ett stort regionalt
omland. I Malmö, Lund, Helsingborg och
Kristianstad ligger många bostäder och
arbetsplatser kring järnvägsstationerna.
Många andra tätorter har däremot ett relativt
blygsamt antal bostäder och arbetsplatser i
stationsnära läge. Här finns en viktig framtida utbyggnadspotential.
I norra Skåne finns ett stort antal orter
med minskande befolkning, låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. Samtidigt
har de större städerna en stor potential att
fungera som tillväxtmotorer för Skåne.
Att knyta nordöstra Skånes relativt stora
befolkning närmare både Helsingborg och
Malmö/Lund kan få flera effekter: Det
kan bidra till att öka den kritiska massan
avseende utbudet av arbetskraft, det kan
sprida tillväxten till hela Skåne och det kan
avlasta de orter som riskerar att få svårt att
orka med en alltför snabb befolkningstillväxt. Hur kan tillväxtpotentialen i de stora
städerna tas tillvara? Hur kan hindren för
positiv utveckling undanröjas?

Namn: Att bo och
arbeta i Skåne
Typ: Rapport
Utgiven: 2006

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/Rapport%201%20pdf/
Att%20bo%20och%20arbeta%20
i%20Sk%C3%A5ne%20webb2.pdf
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Näringsliv, handel och
Hur utvecklas det skånska näringslivet? Följer handeln
befolkningsunderlaget? Och vad är skillnaden mellan service
och välfärdsservice?
Dessa är några av de frågor som ställs i rapporten
Näringsliv, handel och service i Skåne, publicerad
2008, som visar utvecklingen och gör en genomgång av Skånes branschstruktur avseende näringsliv, handel och service. Rapporten belyser också
Skåne i förhållande till angränsande län, samt
Stockholm och Västra Götaland. En grundläggande slutsats är att Öresundsregionen har stora
mänskliga resurser: sammantaget 3,6 miljoner
invånare och den största koncentrationen
högutbildad befolkning i norra Europa, med
14 universitet och högskolor, 155 000 studenter och mer än 12 000 forskare. Dessa resurser
är dock långt ifrån utnyttjade till fullo. En
kritisk orsak är att regionen är uppdelad i
två separata ekonomier. Vidare konstaterar
rapporten att det enklaste sättet att uppnå
en större kritisk massa, och därmed bli en
konkurrenskraftigare region, är att öka
integrationen över Öresund.
Skillnaderna inom Skåne är stora:
Näringslivet har varit – och är fortfarande
– under stark strukturomvandling, där
förnyelsen tenderar att koncentreras till
regionens västra sida och då framför allt
Malmö/Lund området.
u Sydvästra Skåne har över en kvarts
miljon arbetstillfällen – mer än dubbelt
så många som nordvästra Skåne, som är
den näst största arbetsmarknaden. Sydvästra Skåne är också regionens ekonomiska motor, med en stark tjänstesektor
med högutbildad arbetskraft och höga
produktionsvärden. Området är specialiserat mot forskning och utveckling, högre utbildning, postorder- och
internethandel, partihandel, specialiserad slutenvård samt kvalificerade
företagstjänster.
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De tre sistnämnda står för en betydande
andel av den totala sysselsättningen.
u Nordvästra Skåne har en stark roll som
logistikcentrum och har många tillverkningsindustrier. Här finns en bred mix av
branscher, men en tydlig specialisering
mot handel. Postorder- och internethandel
har störst specialiseringskvot, men når en
mycket liten del av den totala sysselsättningen. Partihandel och handel med hemoch fritidsvaror hade en tillväxt på över 40
procent mellan 1998–2004.
u Nordöstra Skåne har en inriktning
mot primärnäringarna och tillverkningsindustrin. Näringslivet präglas generellt av
arbetsintensiva, priskonkurrerande verksamheter som är starkt utsatta för konkurrens
från låglöneländer.
u Sydöstra Skåne är en mycket liten marknad
med stark specialisering mot lokala behov.
Förutom primärnäringarna står grundskoleutbildning, byggverksamhet, gymnasieutbildning, dagligvaruhandel och öppenvård
för de högsta specialiseringskvoterna.
NÄRINGSLIV
I rapporten görs en genomgång av Skånes
näringsliv inom ett antal branscher. Dels
för en övergripande bild, dels för utvecklings- och lokaliseringstendenser. Branscher
som studerats är:
u Tillverkningsindustri
u Byggverksamhet
u Transport, magasinering och
kommunikationer
u Finansiell verksamhet
u Fastighets- och uthyrningsverksamhet
u Forskning och utveckling
u Basala företagstjänster

service i Skåne
I ljuset av detta konstateras att förnyelse i
näringslivet tenderar att koncentreras till regionens västra sida, primärt Malmö/Lund.
Kunskapsintensiva tjänster växer i första
hand fram i nära anslutning till regionens
stora befolkningskoncentration, som också
hyser de forsknings- och utbildningsinstitutioner som krävs för att skapa ett företagsklimat som attraherar internationella
investeringar.
HANDEL
I rapporten ges en övergripande bild av handeln i Skåne samt strukturer, utvecklingsoch lokaliseringstendenser inom:
u Partihandel
u Handel med och service av motorfordon
u Detaljhandel
Slutsatsen är att den skånska handeln generellt följer befolkningsunderlaget. Detta gäller framför allt inom detaljhandeln, medan
partihandeln och den kraftigt expanderande postorder- och internethandeln följer
en logik som definieras av andra faktorer,
bland annat skilda lokaliseringsmönster.
Vidare framgår att sysselsatta inom externhandeln pendlar längre än övriga sysselsatta
inom detaljhandeln. De bor också i högre
utsträckning i en annan kommun än där
de arbetar, jämfört med genomsnittet av de
sysselsatta i Skåne. Denna typ av handelsetableringar ligger långt från både kunder
och anställda.
Rapporten konstaterar att externa lägen
kan komma att tappa i attraktionskraft om
bränslepriserna höjs kraftigt. Lägen med
framtidsutsikt kan då istället återfinnas
inom nära räckhåll för kollektivtrafik.
SERVICE
Rapporten gör skillnad mellan service och
välfärdsservice. Orsaken är att det som

kallas välfärdsservice har speciella förutsättningar i form av bland annat offentlig
finansiering.
Den övergripande analysen visar att även
servicesektorn i hög grad följer befolkningsunderlaget, men har störst betydelse för
sysselsättningen i regionens sydöstra delar,
vilket naturligtvis färgar de ekonomiska
aktiviteterna i området. En stor del av regionens tätorter är att betrakta som utpräglade serviceorter, inriktade på den lokala/
regionala befolkningens behov, samt på att
betjäna besökare av olika slag.
SUMMERANDE DISKUSSIONSPUNKTER
Rapporten avslutas med diskussionspunkter
för fortsatt arbete. Några exempel:
u Är Skånes näringsbredd en styrka eller
är den större än regionen förmår bära i
perspektivet av nödvändig specialisering för
internationell konkurrenskraft och export?
Beror Skånes låga exportandel på bristfällig
specialisering?
u Tendensen är att arbetsmarknadsregionerna blir allt större. Men hur uppnås mer
integrerade arbetsmarknadsregioner?
u Vilka typer av företag vill etablera sig
tillsammans? Vill kunskapsintensiva företag, forskning och utveckling etablera sig
tillsammans med exempelvis handel? Eller
ska det planeras för olika profiler på olika
områden?
u I dag är det sex till sju procent av regionens sysselsatta som arbetar inom transport, magasinering och kommunikation.
Branschen kräver stora markområden för
terminaler, omlastning, infrastruktur etc.
För Skåne betyder det en ökad miljöpåverkan i form av buller, utsläpp, barriärer och
visuell påverkan. Hur påverkar en ökning
inom denna bransch den skånska ekonomin
totalt sett?

Namn: Näringsliv, handel
och service i Skåne
Typ: Rapport
Utgiven: 2008

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/Rapport%202%20pdf/
N%C3%A4ringsliv%20handel%20
service%20webb2.pdf
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Markanvändning
i Skåne
Hur används marken i Skåne? Vilka intressen behöver vägas
mot varandra för att hantera Skånes tillväxt? Vilken typ av
markanvändning bidrar bäst till regionens attraktivitet och
långsiktiga hållbara utveckling?
Detta är frågor som lyfts i rapporten Markanvändning i Skåne, publicerad 2009. Rapporten
innehåller analyser och fakta kring Skånes markanvändning och ska ses som ett kunskapsunderlag till diskussionerna om hur marken i Skåne
används på bästa sätt och till rätt ändamål.
Rapporten inleds med ett avsnitt kring lagstiftning, markpolitik och exploateringsprocessen.
Därefter tas markanvändningen upp utifrån
bebyggelse, transportinfrastruktur, jordbruksmark, grönstruktur och vatten.
HÖGT TRYCK PÅ MARKEN
Skåne är en attraktiv tillväxtregion med en
ökande befolkning, vilket medför ett högt
tryck på den skånska marken. Behovet av
mark för bostadsbyggande och verksamheter samt utbyggnad av transportinfrastruktur växer. Samtidigt har Skåne Europas
bästa jordbruksmark och lägst andel allemansrättslig mark i Sverige. Detta skapar
intressekonflikter. Skåne har till exempel
Sveriges bästa jordbruksmark, men
också lägst andel allemansrättslig mark.
Regionen står därför inför ett antal
utmaningar vad gäller markanvändning
kopplat till samhällsutvecklingen –
utmaningar som identifieras och lyfts
fram i rapporten.
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Det är viktigt att beakta och diskutera de
olika intressena och väga dem mot varandra
för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.
SKÅNES ORTER BREDER UT SIG
Skånes landskap är flackt, vilket medför
att tätorter kan breda ut sig förhållandevis enkelt. Detta har också ofta skett – på
bekostnad av den högklassiga åkermarken.
Förutom att den värdefulla åkermarken på
detta sätt minskar så innebär en utspridd
bebyggelse även ökade resbehov, med ökad
energiförbrukning och trängsel som följd.
Det medför också svårigheter att tillhandahålla god service och kollektivtrafik. Därför
är det viktigt att växa effektivt och inte
bara exploatera där det är enkelt. Detta är
även avgörande för att bevara och utveckla
värdena i såväl jordbrukslandskapet som i
grönstrukturen.
För att hitta nya yteffektiva lösningar
måsta samverkansformer mellan planeringsprocessens aktörer förbättras. Det krävs en
samplanering mellan bebyggelse-, trafikoch grönstruktur för att utveckla robusta
och hållbara fysiska strukturer.
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Jordbruksareal i Sverige
och i Skåne i respektive
Jordbruksklass
jordbruksklass (2000).
Jordbruksareal i Skåne
Källa: Skånes värdefulla jordJordbruksareal
i Sverige och i Skåne i respektive jordbruksklass (2000).
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Källa: Skånes värdefulla jordbruksmark, Länsstyrelsen i Skåne län (2009)
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Jordbruksklass

Jordbruksareal i Sverige och i Skåne i respektive jordbruksklass (2000).
Källa: Skånes värdefulla jordbruksmark, Länsstyrelsen i Skåne län (2009)
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70 Allmänt tillgänglig mark inom 1 km och 5 km från tätortsgräns
Figur 16.
länsvis.
60 Län med mycket jordbruksmark har låg andel allmänt tillgänglig mark, medan
skogslänen
har en betydligt större andel. Endast tätorter med fler än 10 000 invånare
50
annan viktig aspekt kring markanvändning
SUMMERANDE
UTMANINGAR
har undersökts.
Källa: SCB (2009)
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är att ta hänsyn till effekterna av stigande
Rapporten avslutas med några identifierade
30
havsnivåer till följd av klimatförändringar.
utmaningar
och konstaterar att det, för
20
regionens
bästa, i en del frågor kan vara
10
viktigt0att låta kommunala intressen stå tillbaka för regionala: Det långsiktiga resultatet
IDENTIFIERADE UTMANINGAR
kommer i slutändan alla kommuner till
u Utveckla regionalt samarbete
del och för en hållbar utveckling behöver
u Hållbar regionförstoring
användningen av ytor och infrastruktur
Figur 16. Allmänt tillgänglig mark inom 1 km och 5 km från tätortsgräns
Öka tillgängligheten
optimeras
ett mycket
regionalt
perspektiv.har
Det
länsvis. Länurmed
jordbruksmark
lågär
andel allmäntutillgänglig
mark, medan utan att skapa
barriärer
även
viktigt
att
ställa
initialt
dyrare
lösningar
skogslänen har en betydligt större andel. Endast tätorter med fler än 10 000 invånare
undersökts.
Källa:
SCB (2009)
ihar
relation
till den
förbättringspotential
u Växa resurseffektivt
de inrymmer på längre sikt: En nedgrävd
u Bevara och utveckla gröna värden
järnväg kan till exempel frigöra ytor i staden
u Hantera effekterna av klimatför bostäder och verksamheter. Det är också
förändringar
viktigt att förstå i vilka miljöer nya företag
u Skapa gynnsamma miljöer för
växer; är det i blandade stadsmiljöer eller
näringslivet
i traditionella verksamhetsområden? En

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/Rapport%203/
markanv%C3%A4ndning%20webb2.
pdf
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Skåne VÄXER

Råder det brist på mark för verksamhetsetableringar i Skåne? Hur ser
exploateringsmöjligheterna ut? Och hur skapas tillväxt i alla delar av regionen?
Detta är frågor som belyses i Skåne växer – markanvändning i ett regionalt perspektiv, ett TemaPM, publicerat 2010. Några kommuner i sydvästra Skåne hade
tidigare lyft att det finns en upplevd brist på mark
för verksamhetsetableringar. Mot denna bakgrund
genomförde Strukturbild för Skåne under 2009 en
kommundialog med tjänstemän i alla Skånes 33
kommuner. Avsikten var att få en djupare inblick
i hur marktillgången ser ut för både näringsliv,
arbetsplatser och bostäder. Detta TemaPM är
en sammanställning och analys av dialogen,
samt ett bidrag till fortsatt samtal kring hur
det går att utveckla ett konkurrenskraftigt
Skåne. Syftet med materialet är att lyfta fram
hur kommunerna arbetar med planering och
planberedskap, i många fall på mycket olika
sätt, inte att säga vad som är rätt och fel.
Förhoppningen är att Skånes kommuner ska
bli medvetna om att de spelar en viktig roll
och därmed förstå vikten av att agera och
inte tappa initiativkraft. Slutsatsen är att
ställningstaganden för hur kommuner arbetar är viktiga att reflektera över. Vad ger
kommunerna för signaler till omvärlden?
EN OMVÄRLDSANALYS
Rapporten inleds med en omvärldsanalys,
där det konstateras att Skåne växer. Allt
fler människor söker sig till regionen och
befolkningstillväxten sker i så gott som
hela Skåne, men med tyngdpunkt mot
sydväst. Bostadsbyggandet har dock inte
hängt med i samma takt som befolkningsutvecklingen. Det råder bostadsbrist i nästan alla skånska kommuner,
och det behöver byggas mer.
Arbetsmarknaden är attraktiv och
den totala sysselsättningen i regionen
ökar. Men arbetsmarknaden är samtidigt i snabb förändring, med ständigt
förändrade branschstrukturer.

12

Branschförnyelsen koncentreras till Malmö/
Lundområdet, där kunskapsintensiva tjänster
utvecklas, och uppvisar ett företagsklimat
som lockar internationella investeringar. Just
Malmö/Lundområdet är en viktig motor
för hela regionen och dess tillväxt har haft
genomslag i hela Skåne. Det märks i byggplaner, ökande bostadspriser och nyföretagande.
En tydlig trend är att den lokala arbetsmarknaden vidgas. Just nu är Skåne uppdelat
i tre lokala arbetsmarknader: Västra Skåne,
Kristianstad och Älmhult. Arbetet utförs i
städerna, men människor bor ofta i en annan kommun.
Omvärldsanalysen visar även en sammanställning av kommunernas planberedskap,
samt ytmängd för verksamhetsområden,
handelsområden, kontor, logistik, tillverkning, utbildning och kultur.
Översiktsplanelagd mark för bebyggelse och
Skånes kollektivtrafiknära lägen 2009

Copyright: Region Skåne

Översiktsplanlagd mark för bebyggelse och
Copyright: Region Skåne
Skånes kollektivtrafiknära lägen 2009

Översiktsplanlagd mark för bebyggelse och
Tågnära läge (1,5 km)
Översiktsplanlagd mark för
Skånes kollektivtrafiknära lägen 2009
Bussnära läge region-

Tågnära
buss (1 läge
km) (1,5 km)
Bussnära
Bussnäraläge
lägeregionstadsbuss
km)km)
buss(1(0,5
Bussnära läge stadsbuss (0,5 km)

bebyggelse

Översiktsplanlagd
mark för
Tätort
bebyggelse
Järnväg med persontrafik
Tätort
Järnväg med persontrafik

Analyserna visar hur stora ytor kommunerna planerar avsätta
för bebyggelse i sina översiktsplaner. De visar också hur stor
andel av dessa ytor som planeras på högvärdig åkermark,
inom kollektivtrafiknära lägen och inom befintlig tätort.

TIO NYCKELFAKTORER
Samtliga 33 kommundialoger utgick från
samma dagordning men mynnade ut i vitt
skilda diskussioner, som ett resultat av kommunernas olikheter. Det fanns dock ett antal
områden som berördes under samtliga samtal.
Kunskapen om hur kommunerna planerar,
driver och agerar blev till nyckelfaktorer.
Faktorer som visar på hur kommuner planerar och driver sin utveckling samt hur olika
vägval påverkar de enskilda kommunernas
utveckling och Skånes konkurrenskraft som
helhet. Totalt rör det sig om tio nyckelfaktorer.
1 Så arbetar kommunerna med vision och
profilering – Kommunen måste ta ledningen
och visa i vilken riktning de ska utvecklas.
2 Så arbetar kommunerna långsiktigt och
strategiskt – Översiktsplanens roll och kvalitet
behöver utvecklas.
3 Så arbetar kommunerna med planberedskap – En långsiktig planering ställer krav på
en planberedskap som kopplar till översiktsplanens strategier.
4 Så arbetar kommunerna med markägande
och exploatering – Markägande ger kommunen
rådighet över marken.
5 Så förhåller sig kommunerna till nyexploatering av den goda åkermarken – Den högvärdiga åkermarken är en stor tillgång i det skånska
landskapet och bör värnas om i planeringen.
6 Så arbetar kommunerna med bostäder och
boendefrågor – Det behöver byggas mer i Skåne.
7 Så arbetar kommunen med näringslivsfrågor
– Kommunen behöver ha ett enat budskap
gentemot näringslivet.
8 Så arbetar kommunerna med infrastrukturutveckling – Infrastrukturutvecklingen är av stor
betydelse för en stark utveckling i kommunerna.
9 Så arbetar kommunerna med bebyggelseutveckling kopplat till kollektivtrafikutveckling
– Kommunerna behöver arbeta med att skapa
attraktiva stadsmiljöer anpassat till ortens förutsättningar i anslutning till tåg-, light rail och bussstationer.
10 Så arbetar kommunerna med ett regionalt
perspektiv – Regional samverkan är ett ledord
för att uppnå tillväxt i alla skånska kommuner.

SUMMERANDE SLUTSATSER
Avslutningsvis lyfts ett antal utmaningar
fram, som ett inspel till fortsatt dialog:
Bland annat visar kommundialogen på en
tudelad exploateringsförmåga.
Det råder markbrist i delar av regionen
– men inte överallt. Det finns god planberedskap i Skåne som helhet – men inte
överallt. Det finns ett tillväxttryck – men
inte överallt.
Regionala skillnader i befolkningsutvecklingen innebär olika planeringsbehov: Den
enskilda kommunen har störst möjlighet att
påverka markanvändningen, men gemensamt för alla är utmaningen att få balans
mellan social, ekonomisk och miljömässig
utveckling.
För att växa hållbart behöver till exempel
de större städerna hjälp med att hantera sitt
befolkningstryck. Rapporten avslutas därför
med att konstatera att ett nära samarbete
krävs för att klara de framtida utmaningarna; gemensamma visioner och strategier
grundade på kunskap och bred dialog
minskar risken för felinvesteringar.

Namn: Skåne växer
Markanvändning i ett
regionalt perspektiv
Typ: TemaPM
Utgiven: 2010

UTMANINGAR
u Nya former för en utvecklad samverkan
u En förstärkt kommunal roll
u Stärk översiktsplanens roll
u Det krävs ett ökat bostadsbyggande
u Skapa attraktiva stadsmiljöer
u Arbeta med en effektiv markanvändning

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/v%C3%A5r%202010/
Skane_vaxer_Webb22.pdf

u Se kollektivtrafiken som motor för
utvecklingen
u Utveckla en regional samverkan kring
mark för verksamheter
u Nästa TemaPM: Näringslivets behov och
lokaliseringspreferenser
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Image och attraktio
Vem bor var och varför? Vad lockar människor till olika platser
och vad avgör var ett företag vill etablera sig? Vilken betydelse
har en bra image för tillväxten i en kommun?
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Dessa är några av de frågor som belyses i
rapporten Image och attraktionskraft i Skåne från
2010, ett arbete som tagits fram för att belysa
det faktum att framtidens region både konkurrerar och samarbetar – parallellt. Image och
attraktionskraft är vida begrepp som kan
tolkas olika. Genom ett antal artiklar och
intervjuer belyses här begreppen från flera
perspektiv och utifrån olika författares syn.
Författarna ger även tips och råd inför arbetet med att utveckla attraktiva platser och
miljöer samt hur kommunernas varumärke
kan stärkas. Materialet lyfter idéer och frågeställningar som kan fungera som hjälp i
både kommunernas och regionens fortsatta
arbete.
Skånes styrka ligger i mångfalden,
tillgängligheten och närheten till kontinenten. Regionen är attraktiv och har ett
starkt varumärke, men för att fortsätta utvecklas och stå sig i konkurrensen krävs
att hela Skåne blir konkurrenskraftigt.

framstå som en attraktiv boendeort/region
för befintliga och nya invånare.
Regioner och kommuner i Sverige har
sedan slutet av 1990-talet fått ett utökat
ansvarsområde där det framgår tydligt att
deras attraktivitet i hög grad påverkas av
deras egna insatser. En god fysisk planering
bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer
och tillväxt både lokalt och regionalt.
Vi lever i en tid av ökad rörlighet, såväl
fysiskt som socialt, och människor förflyttar sig mer än någonsin mellan både platser
och mellan stilar och projekt. Detta gäller
i synnerhet den så kallade kreativa klassen;
människor med kompetenser och yrken
som anses särskilt viktiga för kulturell och
ekonomisk utveckling.
För att kunna utvecklas som en attraktiv
region och att stärka regionens varumärke
och image står Skåne inför ett antal utmaningar. Faktorer av betydelse att arbeta
vidare med är bland annat:

VIKTIGT MED ETT STARKT
VARUMÄRKE
En av de tydligaste trenderna inom
samhällsutvecklingen är att marknadsföring av platsen ökar liksom territoriellt varumärkesbyggande. Starka regionala varumärken ökar attraktionen
och skapar konkurrensfördelar för
både besökare och invånare. Fler och
fler offentliga verksamheter arbetar
därför aktivt med sina varumärken.
Ett av ändamålen med en bra image
och ett starkt varumärke är att

u Tidigare flyttade människor i hög grad
dit jobben fanns, nu flyttar företagen
dit människorna finns. Planerare,
politiker och andra aktörer som arbetar
med fysisk planering står därför inför
nya utmaningar.

u Om människor under tidigare decennier
valde att bosätta sig nära sitt arbete har
nu flyttströmmarna ändrats: Allt fler
väljer att flytta till en livsmiljö som tilltalar
dem och istället pendla till sina arbeten.

nskraft i Skåne
u Tjänstesektorn växer överlag mer än den
traditionella tillverkningsindustrin.
Detta innebär att human- snarare än råvarukapital blir en allt viktigare faktor vid val
av lokalisering.

u Kommuner med en tydlig och stark
attraktionskraft kan vara bra för
varandra. Konkurrensen utgör en motor
för utveckling, men det krävs samverkan
och komplettering för att rivaliteten ska
vara en möjliggörare och inte skapa hinder.

u Den fysiska planeringen är mycket
kraftfull och kan fungera som verktyg
för att utveckla nya samverkansformer,
öka livskvaliteten, skapa attraktiva
boendemiljöer, öka tryggheten, motverka
segregation, utveckla urbana miljöer och
möjliggöra kulturliv. Den fysiska
planeringen bör därför ha en central roll
i skapandet av en attraktiv kommun och
kan inte ses som en isolerad företeelse.

Rapporten konstaterar att varje enskild
skånsk kommun utgör en pusselbit i ett
större sammanhang och att allt fler kommuner behöver inse vikten av att arbeta
med sitt eget varumärke. Det som behövs är
därför en gemensam arena där samverkan,
dialog och nya arbetssätt kan utvecklas.
Lyckas detta stärks utvecklingen – både
kommunalt och för Skåne som helhet.

Namn: Image och
attraktionskraft i Skåne
Typ: Rapport

TIPS

Rapporten avslutas med några handfasta tips om hur det kan gå till:

Ställ upp realistiska mål och visioner: Kommunens viktiga varumärkesarbete måste baseras på
verkligheten. Det är viktigt att arbeta tvärsektoriellt
och få hela organisationen att ställa sig bakom
arbetet.
Arbeta kontinuerligt med varumärke och
image: Det är viktigt att alla är bärare av varumärket, såväl politiker som medborgare. För att detta
ska bli möjligt krävs dialog och delaktighet.
Hitta de unika värdena och satsa på kommunens särskilda kvaliteter: Attraktivt, billigt
boende, trevlig stadskärna, goda transporter, bra
grundskola – möjligheterna är många. Det handlar
om att identifiera dem.
Förtäta centrum och planera stadsmässigt:
Idag efterfrågar människor stad och stadsmiljö. En
efterfråga som kan mötas av alla kommuner, stora
som små.
Planera för mänsklig rörelse: Attraktiva stråk
kan öka närvaron av gående och cyklister, leda till
fler möten och öka funktionsblandningen.

Utgiven: 2010

Förändra varsamt: Även stadsdelar med dåligt
rykte kan vara attraktiva. Var försiktig med alltför
omfattande ingrepp.
Förtäta och bygg kollektivtrafiknära: På så
sätt nyttjas potentialen som finns i den skånska
infrastrukturen.
Beakta både hårt och mjukt: Genom att se till
hårda faktorer som infrastruktur, men också mjuka
faktorer som boendemiljöer och trygghet, ökar
möjligheten att attrahera ett brett spektrum av
företagstyper.
Se potentialen i mångfalden och ta vara på
dess kompetenser: En mångsidig befolkningsstruktur bidrar till ökad kreativitet.

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/upload/Webbplatser/
Strukturbild/Tommy%20Ek/
Hela%20rapporten.pdf

Samverka över gränserna: Med allt större
arbetsmarknadsregioner och ett tydligare regionalt
sammanhang blir den mellankommunala samverkan allt viktigare. Det gäller även samverkan med
näringslivet.
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Öresundsregionen
i ögonhöjd
Hur kan människors livskvalitet ökas?
Vad skapar attraktiva städer?
Det är frågor som ställs i rapporten Öresundsregionen i ögonhöjd, publicerad 2010. Materialet
syftar till att beskriva vilka kvaliteter våra städer,
samhällen och bostadsområden måste ha för att
bli attraktiva och levande miljöer.
Livskvalitet är ett nyckelord för fortsatt bra
och hållbar utveckling i regionen: För att
behålla och locka till sig nya människor och
verksamheter måste fokus för den fysiska
planeringen vara att skapa goda förutsättningar för livskvalitet och innovation. Genom
att planera med människan i centrum kan
attraktiva miljöer för boende, rekreation,
utbildning och verksamheter skapas. Detta,
tillsammans med en god tillgänglighet,
bidrar till att skapa en dynamisk region med
hög tillväxtpotential.
TIO UTMANINGAR
Om Skåne ska kunna fortsätta växa och utvecklas finns dock ett antal utmaningar. I
rapporten har tio utmaningar identifierats.
Bland annat behöver regionen:
u Utveckla det regionala nätverket och
regionens flerkärnighet
u Bygga tätare och mer sammanhållet,
för att utnyttja stadens alla ytor
u Skapa samarbete mellan kommuner
för att höja utbudet av samhällsservice
u Minska bilberoendet och skapa
stadsmiljöer som gynnar cyklister
och fotgängare
u Stärka medborgarinflytandet, som
idag anses vara en outnyttjad
potential
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NIO KVALITETSKRITERIER
För att kunna skapa en attraktiv och dynamisk plats har rapporten identifierat ett
antal egenskaper. Dessa presenteras som nio
kvaliteter. Ju fler som uppfylls desto bättre.
Kvaliteterna är indelade i tre underkategorier; tillgängligt, socialt och sinnligt.
Tillgängligt
Ett bra rumsligt nätverk behöver skapa
tillgänglighet och koppla ihop lokala och
regionala destinationer med varandra.
Nätverkets rum och platser behöver vara till
för alla och välkomna alla åldrar, sociala
grupper och kulturer. Det behöver också
finnas en bra trafikbalans: Gång-, cykel- och
kollektivtrafik ska prioriteras, vara attraktivt
och säkert.
Socialt
Ett bra rumsligt nätverk måste erbjuda såväl
funktionell som social mångfald. Detta kan
åstadkommas genom en flexibel bebyggelse
och en variation av aktiviteter och bebyggelsetyper. Nätverket behöver samla människor och aktiviteter för att kunna skapa
trygga och levande platser, vilket kräver att
nätverket har en tydlig hierarki och läsbarhet. För att nätverket skall stimulera till
möten och utbyte mellan människor och
aktiviteter så måste det skapas interaktivitet mellan byggnadens funktioner och det
offentliga rummet. Det skapas med öppna
fasader och överlappande funktioner.

Namn: Öresundsregionen
i ögonhöjd.
Typ: TemaPM
Utgiven: 2010
Människan - platsen - staden - regionen
planering behöver adressera. Planeringen måste utgå från de mänskliga behoven för att skapa attraktiva mötesplatser. Platserna
behöver vara väl sammanlänkade i levande städer. Städerna behöver i sin tur vara väl sammanlänkade med varandra för att skapa
en nätverksdynamik och livskvalitet för de människor som bor och verkar i regionen.

Sinnligt
Ett bra rumsligt nätverk måste också kunna
erbjuda positiva sinnliga upplevelser. Ett
finmaskigt nätverk med mänskliga dimensioner, små enheter och många detaljer
i ögonhöjd appellerar till de mänskliga
sinnena och gör både färden och vistelsen
intressant och upplevelserik. Ett nätverk
som är väl definierat och avgränsat rumsligt bidrar till att skapa en trygg miljö och
förutsättningar för goda sol- och vindförhållanden. En lokal förankring genom en
tydlig identitet och karaktär som lyfter fram
platsens kvaliteter skapar goda förutsättningar för en härlig och attraktiv miljö.

SLUTSATSER
En av rapportens slutsatser är att det behövs
tydligare regionala grepp för att regionen
ska kunna hävda sig i den internationella
konkurrensen. Tätare städer, stationsnärhet
och god och nära service är också några
av svaren. I rapporten presenteras även ett
antal strategiska redskap för att skapa en
värdebaserad planeringsprocess som präglas
av ett ”nerifrån och upp-tänkande”.

Framtagen tillsammans
med IBU Öresund

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/v%C3%A5r%202010/
Oresundsregionen_i_ogonhojd_
web.pdf
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Skånes kreativa
Hur kan Skånes attraktionskraft öka? Vad gör en plats attraktiv?
Och vad är den kreativa klassen?
Under 2010 kartlades de skånska kommunernas
kreativa kapacitet avseende talang, tolerans
och den så kallade kreativa klassen. Resultatet
blev rapporten Skånes kreativa kapacitet, med
syfte att stärka Skånes attraktionskraft: Skåne
konkurrerar idag på den globala arenan om
medborgare, besökare, kapital, företag, evenemang och uppmärksamhet. För att öka sin
konkurrenskraft behöver regionen, i högre
grad än idag, skapa miljöer där många olika
människor vistas och där det finns utrymme
för nya möten. Rapporten lyfter fyra saker
som särskilt viktiga för en plats:
u Bredden på utbudet av tjänster och

konsumentvaror
u Estetiska och fysiska egenskaper

(ex. byggnader och klimat)

Den kreativa klassen är individer som i hög
grad får betalt för att tänka. Deras huvudsakliga del i produktionsprocessen är att
bistå med kunskap och kreativitet. De är
ofta välutbildade och har höga löner, vilket
hjälper till att stärka den regionala ekonomin. Högre intäkter och stor köpkraft ger i
praktiken kommunen möjlighet till bättre
offentlig service och att skapa nya arbetstillfällen inom servicesektorn.
Den kreativa klassen i Skåne är inte jämnt
fördelad geografiskt. Kunskapsarbetare tenderar att dras till vissa regioner. Utmärkande för dessa är att de lyckats odla en kultur
och ett ekonomiskt ekosystem, som bygger
på stor andel högteknologisk industri och
stor andel kreativa individer. Attraktivt är
även en högt utvecklad toleransnivå.

u Kvalitet på offentliga tjänster

(ex. skolor och dagis)
u Kvalitet på infrastruktur

Det gäller alltså att skapa en levande,
öppen och tolerant stad eller ort där det
händer saker – och där olika sorters
människor vistas och det finns utrymme
för nya möten. Lyckas det, ökar chanserna att attrahera den kreativa klassen.
DEN KREATIVA KLASSEN
Nya beteenden, ny utveckling, ny
teknik och ny tid har under de senaste hundra åren skapat en ny social
klass – kunskapsarbetarna, eller den
kreativa klassen.
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TOLERANS I SKÅNE
Forskning visar att tolerans mot homosexuella är en speciellt god indikator på ekonomisk utvecklingspotential: Stadsregioner
som attraherar homosexuella tenderar också
att locka kreativa personer och högteknologisk industri. Att acceptera en homosexuell
livsstil är alltså en tydlig signal om en
regions toleransnivå, även om homosexuella inte nödvändigtvis är mer kreativa än
heterosexuella. Fenomenet har gett upphov
till uttrycket gay index.

kapacitet
I Skåne är det sydvästra hörnet, med Lund
och Malmö i spetsen, som enligt rapporten
erbjuder de mest toleranta miljöerna. Även
kommunerna Höganäs och Trelleborg är
genomgående toleranta. I nordvästra Skåne
finns de mest intoleranta större kommunerna; Helsingborg och Ängelholm.
I linje med toleransnivån återfinns också
flest representanter ur den kreativa klassen i
just Lund – mycket tack vare sitt universitet.
På andra plats ligger Lomma, som har nära
till både Lund och Malmö, men som också
är bas för Alnarps lantbruksuniversitet. På
tredje plats kommer Malmö, som är den
största marknaden i Skåne och den främsta
ekonomiska motorn i regionen, inte minst
på grund av kopplingen till Köpenhamn.
I botten av tabellen ligger Tomelilla,
Östra Göinge och Örkelljunga. Tomelillas ekonomi bygger i hög grad på jordbruk
och turism, där det sistnämnda ofta är en
drivkraft för mer traditionella servicejobb.
Östra Göinges och Örkelljungas ekonomier
bygger på traditionell tillverkningsindustri,
vilken sällan drar till sig kreativa näringar.
KONKRETA UTVECKLINGSOMRÅDEN
FÖR DE SKÅNSKA KOMMUNERNA
Kreativitet och utveckling är kopplade till
stora frågor som infrastruktur, bostadspolitik, utveckling av stadskärnor och kompetensförsörjning. För de mindre skånska
kommunerna finns flera konkreta åtgärder

att vidta för att höja attraktionskraften: Bra
kommunikationer, tilltalande bostadsmiljöer,
levande och attraktiva stadskärnor (vilket
kan åstadkommas genom att förbättra
villkoren för handel och annan service), bra
skolor och aktiv politik för att främja tjänstesektor, företagande och därmed sysselsättning. Det finns också anledning för flera
kommuner att arbeta med toleransnivåerna.
SLUTSATSER SKÅNES KREATIVA
KAPACITET
Sammanfattningsvis ligger Skåne mycket
väl till i ett internationellt perspektiv. I en
nordamerikansk jämförelse skulle den skånska andelen invånare inom kreativa klassen
placera regionen på en topp tio-nivå i en
kontext med över 400 regioner.
Men parallellt med den höga totalsiffran
är regionen påtagligt tudelad. Det finns
några starka ekonomiska motorer (Malmö,
Lund och Helsingborg) och en stor mängd
ekonomiskt svagare områden (Tomelilla,
Örkelljunga och Östra Göinge, med flera)
som halkat efter. Till stor del handlar det
om att öka attraktiviteten på dessa orter –
för såväl människor som företag. Att skapa
platser som känns levande, varierande och
skapar utrymme för nya möten.

Namn: Skånes kreativa
kapacitet
Typ: TemaPM
Utgiven: 2010
Framtagen tillsammans
med Näringsliv Skåne
Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/upload/Webbplatser/
Strukturbild/H%C3%B6st%2010/
skanes_kreativa_kapacitet_OK.pdf

Som kortversion:

http://www.skane.se/upload/
Webbplatser/Strukturbild/Höst%2010/
skanes_kreativa_kapacitet_kort.pdf
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Utmaningar för
Strukturbild för Skåne
Hur ska regionen växa? Vad är rätt sak på rätt plats?
Och hur ska Skånes aktörer tillsammans anta de utmaningar
samhällsplaneringen står inför?
Frågorna ställs i Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtiden, ett material som sammanfattar de utmaningar som har identifierats för
den fysiska planeringen i de rapporter och
TemaPM som tagits fram inom ramen för
Strukturbild för Skåne, till och med oktober
2010. Materialet blev en viktig summering
av arbetet så långt inför nästa steg i arbetet, Strukturbild 2.0, med att arbeta fram
gemensamma strategier för den fysiska
planeringen.
Som en av landets mest snabbväxande regioner har Skåne enorma möjligheter. Målet
med sammanfattningen har därför varit att
höja intensiteten i diskussionen om dagens
och morgondagens fysiska planering, samt
lyfta de utmaningar som ligger till grund
för utvecklingen av det framtida Skåne.
Resultatet blev 13 utmaningar som beskriver hur regionens aktörer tillsammans
kan planera för långsiktigt hållbara fysiska strukturer och arbeta för en effektiv
markanvändning.
Samarbeta för en större helhet
Tätortsutvecklingen måste fortsätta för
att ge plats åt alla de som vill bo i Skånes städer och tätorter. Det krävs ett
nära samarbete mellan kommunerna
då dessa har ett stort inflytande över
markanvändningen. Samtidigt är det
en stor utmaning för dem att skapa
balans mellan social, ekonomisk och
miljömässig utveckling.
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Kommuner – ta en aktiv roll
Den framtida tillväxten måste vara expansiv
samtidigt som den ska säkra en långsiktigt
hållbar utveckling. Kommunerna har ett
starkt verktyg – det kommunala planmonopolet – i samhällsplaneringen, vilket ställer
krav på ett mer aktivt deltagande.
Planera för rätt sak på rätt plats
Ett regionalt perspektiv och mellankommunal samverkan kan skapa bättre matchning
mellan mark och etablering. Utmaningen
för kommuner och andra aktörer är att tillsammans arbeta fram strategier för effektiv
markanvändning och planera för minskade
transportbehov.
Sätt platsen på kartan
Varje kommun, ort och stad har allt att
vinna på ett tilltalande varumärke. För den
enskilda kommunen innebär det bland
annat att fysisk planering tydligare bör
inriktas på att skapa förutsättningar för att
leva gott, då det är invånarna som i sin tur
lockar företag och investeringar till kommunen.
Stärk Skånes flerkärnighet
Skånes korta avstånd skapar en attraktiv
flerkärnighet som knyts samman med
god tillgänglighet. För att stärka detta
måste samspelet mellan regionens alla delar
utvecklas. Utmaningen är att förbättra de
infrastrukturella nätverken, så att Skåne
binds ihop ytterligare.

framtiden
Låt kollektivtrafiken vara
strukturbildande
För en fortsatt regional expansion och
omställning till ett miljöanpassat transportsystem har kollektivtrafiken en nyckelroll.
Utmaningen är att se på tillväxt och regional balans i ett sammanhang där kollektivtrafiken fungerar som motor.
Hushåll med marken
Det flacka skånska landskapet inbjuder till
en utbredning av tätortsstrukturen, ”urban
sprawl”, vilket gör det till en utmaning att
balansera lantbruksnäringens behov med
städernas. För inblandade aktörer behövs
en gemensam syn på hur stad och land ska
utvecklas i samspel.
Bygg tätt och sammanhållet
Städernas utbredning behöver begränsas
och planeras så att markytor bättre nyttjas.
Förtätning – att komplettera befintlig
bebyggelse och därmed höja en orts
funktionalitet – är ett sätt att effektivisera
markanvändningen. Utmaningen ligger i att
stärka centrumnära och funktionsblandade
miljöer som är väl integrerade i befintliga
nätverk.
Skapa attraktiva stadsmiljöer
Våra tätorter och städer ska vara platser där
människor trivs och vill vistas. Stadsmiljöer
med folkliv och rörelse upplevs attraktiva
och lockar till sig människor. Utmaningen
är att planera för en levande stadsmiljö,
där också viktiga samhällsfunktioner finns
strategiskt placerade.

Bygg kollektivtrafiknära
Genom att utveckla en tät bebyggelse nära
tågstationerna skulle Skånes befolkning
kunna öka markant utan att behöva bygga
på värdefull åkermark. Utmaningen för
Skånes kommuner är att bygga ut i lägen där
tillgängligheten till kollektivtrafiken är god.
Öka bostadsbyggandet
Bostadsbyggandet har inte hängt med befolkningsutvecklingen: 2009 ökade Skånes
befolkning med ungefär 15 000 personer,
samma år påbörjades byggandet av 1 500
lägenheter. Utmaningen är att få igång ett
ökat bostadsbyggande. För det behövs nya
samverkansformer, dialog och verktyg –
speciellt mellan kommun och näringsliv.
Planera för morgondagens näringsliv
Framtida näringsliv kommer att vilja finnas
i mer centrala lägen, med närhet till liv och
rörelse, kollektivtrafik, restauranger och
caféer. Detta kräver att kontakterna mellan
näringslivet och kommunernas olika delar
breddas och fördjupas.
Ha människan i fokus
Den fysiska planeringen behöver i högre
grad utgå från människors vardag. 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 är
också en nyckeluppgift i utvecklingen av en
levande stadsmiljö.

Namn: Strukturbild för
Skåne – utmaningar för
framtiden!
Typ: TemaPM
Utgiven: 2010

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/upload/Webbplatser/
Strukturbild/H%C3%B6st%2010/
RS_Projektpr_svensk%20webb.pdf

På engelska:

http://www.skane.se/upload/
Webbplatser/Strukturbild/Höst%20
10/RS_Projektpr_engelsk%20
webb.pdf
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Framtidens näringsliv
vilka krav ställer det på den fysiska planeringen?
Hur ser framtidens företag ut? Vilka behov kommer
näringslivet att ha? Vad ställer det för krav på den
fysiska planeringen?
Frågorna tas upp i Framtidens näringsliv, ett
TemaPM publicerat 2011. Det skånska näringslivet håller på att förändras och ställer nya
krav på fysisk planering. Den traditionella
planeringen, som tagit stora markarealer i
anspråk och separerat olika samhällsfunktioner, exempelvis bostäder och arbetsplatser,
har delvis bidragit till utglesning av våra
samhällen. Materialet bygger på samtal
med representanter från näringslivet om
deras förväntningar och krav på markanvändning samt vilka krav det ställer på
kommunernas fysiska planering. Vilken
del av näringslivet som kommunerna
planerar för skiljer sig åt mellan kommunerna. Tydligt är att många kommuner
planerar för den näringslivsstruktur som
de traditionellt har haft. Samtidigt ser
kommunen en strukturomvandling i
näringslivet. Ett grundläggande arbete
kring vilka typer av företag kommunen
vill attrahera måste göras, för att sedan
kunna ha planberedskap vad gäller
mark i rätt lägen.
NYCKELFAKTORER
Utifrån dialogen med aktörer i näringslivet har rapporten identifierat
ett antal nyckelfaktorer som har betydelse för den fysiska planeringen.
En utveckling med stark tillväxt
kräver hög interaktion, god samver-
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kan och kreativa möten mellan aktörer från
samhällets olika sektorer. Skåne upplevs allt
mer som en gemensam arbetsmarknad, med
gemensamma invånare som nyttjar hela
regionens bredd vad gäller arbete, kultur
och upplevelser.
För att Skåne ska stå än mer starkt krävs
en levande dialog om de utmaningar och
vägval regionen står inför. Förmågan att
kunna röra sig mellan olika perspektiv och
arenor kommer att vara avgörande. Samtidigt behöver kommunerna ta en mer aktiv
roll och våga vara spelförare. En långsiktig
planering med förankring i kommunens
gemensamma vision och strategier ger en
tydlig signal till bland annat näringslivet.
Idag är näringslivet i de skånska kommunerna mångfacetterat med en stor mängd
företag inom olika branscher.
UTMANINGAR INFÖR FRAMTIDEN
Rapporten avslutas med att presentera ett
antal utmaningar, som i hög grad kretsar
kring just samarbete. Näringslivet är en
viktig katalysator för regional utveckling
och det är en utmaning för Skånes planerare att få en fördjupad kunskap om dess
olika behov och preferenser. Det krävs en
utvecklad förståelse hos både näringsliv och
kommun för varandras respektive roller och
kontakterna mellan dess olika delar behöver
både breddas och fördjupas. För det behövs

en gemensam arena där olika aktörer kan
mötas och där samverkan, dialog och nya
arbetssätt kan få utvecklas. Lyckas detta
stärks både Skånes näringsliv, dess kommuner
och Skåne som helhet.
Vidare belyses vikten av att se
samhällsbyggandet med nya ögon:
Kommunerna måste bli tydligare med vad
de vill med sin planering och sätta upp
tydliga visioner och strategier. Missförstånd
uppstår ibland i samband med markfrågor
när det gäller tidsperspektiv och tillgänglig
mark. Kommunerna behöver även bli bättre
på att förstå hur näringslivet tänker, samtidigt som näringslivet behöver bli bättre på
att beskriva sina behov. För att tillgodose och
möta näringslivets behov behöver kommunen ha ett tydligare kundtänk och agera som
en enad aktör gentemot externa kontakter.

En annan nyckelfråga är förmågan att
komplettera istället för att konkurrera:
Företag investerar inte på en plats, de
investerar i en affärsmöjlighet. Därför är det
viktigt att kommunerna ställer sig frågan
vad de har att erbjuda för att locka företag
till etablering i just deras kommun. Framtida företag kommer att vara mer kunskapsintensiva än dagens och arbetskraften är
varje aktörs största tillgång och konkurrensfaktor. Detta ställer nya krav på den fysiska
planeringen, då det ”nya” näringslivet är
mer tjänstebaserat och har andra behov och
preferenser än den traditionella industrin.
Behov av ändamålsenliga lokaler i centrala
och halvcentrala lägen, där kompetent
arbetskraft finns är viktigt. Företagen vill
finnas i levande stadsmiljöer som attraherar
arbetskraft.

Namn: Framtidens
näringsliv – vilka krav
ställer det på den fysiska
planeringen?
Typ: TemaPM
Utgiven: 2011

NYCKELFAKTORERNA
u Vikten av en tydlig vision och profilering
u Vikten av en kommunal strategisk
planering
u Vikten av att koordinera och
effektivisera processer
u Vikten av ett tydligt kundtänk
u Vikten av att planera för både små som
stora företag
u Vikten av att förstå olika preferenser
och behov
u Vikten av att förstå platsens betydelse
u Vikten av att attrahera människor för att
locka företag

”Drömprocessen”
Vi förstår och deltar i
varandras processer
Vi paketerar affärsmöjligheten
med platsen
Vi blir proaktiva och attraktiva
Vi agerar snabbare vid
företagsetableringar

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/upload/Webbplatser/
Strukturbild/Tommy%20Ek/
RS_rapp_Framt_45_47.pdf

Vi attraherar fler företag
Vi får ökad tillväxt i regionen

u Vikten av en utvecklad tillgänglighet
u Vikten av en stärkt regional samverkan
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STRUKTURBILD 2.0
Hur skapas långsiktiga, hållbara och effektiva strukturer? Och vilka scenarion
finns egentligen för det framtida Skåne? Vilket Skåne vill du leva i år 2030?
Frågorna är underlag till tidningen Strukturbild 2.0,
som publicerades 2011. Dess syfte är att fungera
som diskussionsunderlag i arbetet med att ta fram
gemensamma strategier för Skånes utveckling
kopplat till fysisk planering. Med tidningen togs
nästa steg i arbetet med Strukturbild för Skåne,
kallat Strukturbild 2.0, en process i samverkan.
Utifrån befintlig kunskapsbas via scenarier, dialog
och strategiarbete ska en gemensam väg identifieras. Målet är en gemensam skånsk strategi med
gemensamma prioriteringar och ställningstaganden kring Skånes utveckling med koppling till
fysisk planering. Utgångspunkten finns i kommunernas vilja och planering. Hur planerar vi
tillsammans för ett konkurrenskraftigt Skåne
med hög tillgänglighet? Vad vill vi med Skåne?
Hur vill vi att Skåne ska utvecklas och hur
agerar vi tillsammans för att nå dit?
GEMENSAMT AGERANDE BEHÖVS
Processen med Strukturbild 2.0 ska vara ett
tydligt underlag i arbetet med nästa Regionala utvecklingsprogram. Många utvecklingsfrågor är idag kommunöverskridande
och för komplexa för att en kommun ska
klara det på egen hand. Behovet av att
tydliggöra och utveckla regionala samband
och fysiska strukturer för att stärka Skånes
utveckling är stort. Genom att tillföra
en rumslig/geografisk dimension till
den regionala utvecklingen kan Skånes
utveckling stärkas. Men det krävs ett
gemensamt agerande.
Med sina frågor, tankar och scenarier
om Skåne 2030 är tidningen ett resultat
av flertalet samtal, workshops och dialogmöten med politiker och tjänstemän
utifrån frågeställningen: Hur möter vi
utvecklingen och på vilket sätt?
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FYRA SCENARIER FÖR SKÅNE 2030
Inom ramen för samtalen om Skåne 2030
utvecklades ett antal scenarier för regionens
framtida ortstruktur; utspridd, flerkärnig,
enkärnig och fåkärnig. Fyra mer eller mindre
realistiska framtidsbilder för Skåne som samtliga
tar sin utgångspunkt i att Skåne växer med
290 000 nya invånare och 127 000 nya arbetsplatser fram till 2030.
Varje scenario presenteras med en berättelse
om hur tillvaron skulle kunna se ut i just den
ortstrukturen, med såväl positiva som negativa
aspekter.
TVÅ ALTERNATIVA SCENARIER
I tidningen presenteras även två alternativa
scenarier för Skånes utveckling, Översiktsplanering och Trend. Dessa scenarier tar även de sin
utgångspunkt i att Skåne växer med 290 000
invånare och 127 000 arbetsplatser, men visar
på hur det skulle kunna se ut om kommunernas
översiktsplaner förverkligas, eller om utvecklingen fortsätter som de senaste 20 åren.
FORTSATT DIALOG OM SKÅNE 2030
Med utgångspunkt i scenarierna identifierades
några framtida, strategiska frågeställningar för
Skåne och olika möjliga vägval:
u Vilket Skåne vill du leva i 2030?
u Hur vill vi att Skåne ska utvecklas?
u Hur agerar vi tillsammans?
u Vad krävs för att nå dit?
Med tidningen Strukturbild 2.0, scenarierna
och frågeställningarna som plattform genomfördes en fördjupad politisk dialog med samtliga
kommunstyrelser för att diskutera fortsatt arbete
inom Strukturbild för Skåne och arbetet med
gemensamma strategier. Vilka strategier ska
arbetas fram och hur ska de se ut? Målet är att
skapa långsiktigt hållbara och effektiva fysiska
strukturer i Skåne – hur gör vi det?
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Namn: Tidningen
Strukturbild 2.0

enkärnig

fåkärnig

Skånes tillväxt är starkt koncentrerad till Malmö/Lundområdet
men delvis även till Helsingborg och Trelleborg. Det har värderats högt att bygga i nära urbana miljöer där tillgängligheten
till arbetsplatser är god med såväl bil som kollektivtrafik.
Högvärdig åkermark har exploaterats. Malmö och Lund har
blivit mer eller mindre ett hopvuxet storstadsstråk.

Skånes tillväxt är koncentrerad till några tätorter med fokus i
sydväst. God tillgänglighet till urbana miljöer samt till högskolor/ universitet. Skåne består av några få tydliga kärnor som
främst utgörs av utbildningsorterna Malmö, Lund, Helsingborg
och Kristianstad. All nybyggnation har skett kollektivtrafiknära,
inom tätorter. Högvärdig jordbruksmark och grönstruktur finns
bevarad.

Typ: TemaPM
Utgiven: 2011

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/from_2012/rapporter_
temapm/Tidningen_pdf.pdf

Scenario: ÖVERSIKTSPLANERING

Scenario: TREND

Mark i de Skånska kommunernas översiktsplaner attraherar
för ny bebyggelse.

Utvecklingen fortsätter i liknande mönster som den har gjort
under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.

Som underlag har kommunernas antagna översiktsplaner använts,
det är här vikigt att ha med sig att de ser mycket olika ut och
har olika tidsperspektiv. Utvecklingen sker utifrån kommunernas
översiktsplaner och en stor del av bebyggelsen placeras i
befintliga tätorter i kollektivtrafiknära lägen. Scenariot tar mycket
mark i anspråk och en del av den planerade bebyggelsen
hamnar på högvärdig jordbruksmark och det är framförallt ny
villabebyggelse som sprider ut sig. Alla kommuner får en del av
tillväxten, det finns lite överallt.

Som underlag har befolkningsutvecklingen de senaste 20 åren,
det vill säga från 1990 till nu använts. Malmö och sydvästra
Skåne har ökat och människor och företag söker sig hit. För
att alla ska få plats tas jordbruksmark i Malmö-Lund-området
i anspråk för exploatering. Skånes tillväxt sker framförallt till
den västra delen. Det är de större städerna i Skåne som växer
och det uppförs ny bebyggelse i kustnära lägen. Det som sker
i Malmöområdet ger synergieffekter i resten av Skåne och alla
kommuner får en viss del av tillväxten.

25

Bytespunkten som mötes
Hur kan bytespunkten bli en plats som både uppmuntrar
fler att använda kollektivtrafiken, underlättar resandet och
samtidigt är en attraktiv, levande mötesplats i staden, byn
eller på landet? Hur skapas platser där människor inte bara
ryms, utan också möts, trivs, utbyter idéer, kunskap och får
inspiration?
De frågorna ställs i Bytespunkten som mötesplats
i Skåne, ett TemaPM framtaget och publicerat
2011. Syftet är att beskriva bytespunkternas strategiska betydelse i den regionala
utvecklingen och deras potential för stadsutvecklingen i regionen. Materialet bygger
på ett antal kvalitetskriterier, som ska ses
som målsättningar och ett stöd för diskussionerna kring bytespunkterna. Kriterierna
kan användas både som analysverktyg för
existerande bytespunkter eller som checklista vid planering av nya bytespunkter.
Under arbetet med rapporten arrangerades
även workshops i två kommuner – Höganäs och Osby – för att testa kriterierna i
praktiken.
Skåne är en region med ett stort utbud
av arbetsplatser, olika bostadsalternativ
och möjligheter till en rik fritid för sina
invånare. Med ett ökat resande, inte
minst kollektivt, blir bytespunkterna
en samlande plats i både städer och
tätorter runt om i regionen. Bytespunkten fungerar både som mötesplats
för människor och som magneter för
verksamheter och institutioner som
drar nytta av det regionala nätverket.
På alla platser där kollektivtrafiken
stannar rör sig människor, väntar
och vistas i stadsmiljön. Platsernas
attraktivitet kan ökas genom att
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skapa tillgängliga och attraktiva miljöer på
dessa platser. Bytespunkten har potential
att bli en av stadens mest multifunktionella och intressanta mötesplatser. För att
utnyttja denna potential fullt ut krävs att
det satsas på bytespunkterna.
BYTESPUNKTENS BETYDELSE
Bytespunkten fungerar både som en generator för stadsutvecklingen i närområdet,
som en mötesplats för människor och som
nav i det regionala samhället. Att fortsätta
utveckla dessa olika roller är av stor vikt för
samhällsplaneringen.
Bytespunkten ger förutsättningar för en
hållbar tillväxt: Transportsektorn står för en
stor och växande andel av de globala och
regionala CO2-utsläppen. En välutvecklad
kollektivtrafik gör att regionen kan utvecklas och växa på ett hållbart sätt, genom
att koldioxidutsläppen från transporter
kan minskas samtidigt som den regionala
rörligheten ökar. Genom att bygga tätare
omkring bytespunkterna kan fler använda
kollektivtrafiken. Idag är 80 procent av marken inom Skånes tågstationer obebyggd.
Bytespunkten som mötesplats: Oavsett
om den ligger i en större stad eller på en
mindre ort har bytespunkten stor potential
att samla människor ur samhällsskikt eller

plats i Skåne
lokal geografisk tillhörighet. På mindre
orter tenderar bytespunkten att få en än
större roll, då den ibland är det enda offentliga rum med potential att utvecklas till en
levande, aktiv mötesplats.
FEM KVALITETSKRITERIER
Det räcker inte med ett bra nätverk och
utbyggd infrastruktur för att skapa en
välfungerande bytespunkt. Rapporten har
därför tagit fram en lista på kvalitetskriterier som bygger på människors behov
och samspelet mellan människor och den
fysiska miljön. Kvalitetskriterierna samlas i
fem temaområden och är tänkta att användas både som analysverktyg för existerande
bytespunkter eller som en checklista vid
planering av nya.

ovana resenärer. Det ska vara tydligt att det
är en bytespunkt även för den som besöker
platsen för första gången. Samtidigt ska
den också visa på ortens och platsens unika
identitet och karaktär.
u Attraktivitet: För att kollektivtrafiken
ska upplevas positiv, behöver bytespunkterna
erbjuda en behaglig och attraktiv miljö,
som gör att väntetiderna känns kortare och
skapar en positiv bild av resandet.
Kriterierna illustreras med konkreta exempel på hur upplevelsen för resenärer och
andra användare kan förbättras.
Rapporten identifierar ett antal utmaningar för bytespunkterna, men ser också
deras stora potential. Tillsammans mynnar
de ut i fyra summerande förslag:

Typ: TemaPM

u Tillgänglighet: För att bytespunkten ska
fungera effektivt måste alla användargrupper, exempelvis äldre och rörelsehindrade,
ha enkel tillgång till både bytespunkten och
själva färdmedlet. Dessutom behöver vägen
till och från slutdestinationen vara så kort
som möjligt och erbjuda en god miljö för
både cyklister och fotgängare, då detta är
de vanligaste sätten att ta sig till och från
kollektivtrafiken.
u Trygghet: Trygghet innebär både en
fysisk trygghet med en säker trafikmiljö,
bra belysning och skydd mot andra fysiska
faror, men också känslan av att ha andra
människor omkring sig. Om bytespunkten
inte upplevs som trygg spelar det ingen roll
hur attraktiv den är i övrigt.
u Liv: En bytespunkt är en potentiell
mötesplats. Aktiviteter och miljöer som
uppmuntrar till att stanna kvar på platsen
skapar en mer levande bytespunkt.
u Identitet: Bytespunkten behöver ha en
tydlig och läsbar identitet som underlättar
orientering för tillfälliga besökare och

Namn: Bytespunkten som
mötesplats i Skåne

Utgiven: 2011
• SATSA PÅ BYTESPUNKTER
DÄR MÄNNISKAN STÅR I CENTRUM

Framtagen tillsammans
med Skånetrafiken.

• TÄNK STADSRUM
– INTE TRAFIKRUM

• HITTA BALANS MELLAN
TRAFIKSLAGEN

• TÄNK PÅ HELA RESAN

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Public/Skaneportalenextern/Bytespunkter_web.pdf

Avslutningsvis slår rapporten fast att arbetet
med bytespunkterna inte är förbehållet trafikplanerare eller kollektivtrafikoperatörer,
utan ska ses som en angelägenhet för alla.
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Flerkärnighet i Skåne
Hur yttrar sig den skånska flerkärnigheten och vilka effekter kan kopplas
till den? Vilka är styrkorna och svagheterna med Skånes ortstruktur?
Och hur ser samspelet ut mellan Skånes sju regionala kärnor?
Dessa frågor, och fler därtill, får sina svar i rapporten Flerkärnighet i Skåne, publicerad 2011. Ambitionen har varit att ta fram ett kunskapsunderlag och
analyser som kan bidra till en samsyn kring hur
Skåne kan utvecklas som en flerkärnig region.
Syftet är att klargöra vilka möjligheter det finns
med den skånska ortstrukturen och hur det är
möjligt att arbeta för att kunna dra nytta av
denna. Rapporten ska ses som ett inspirerande
verktyg för kommunerna att strategiskt arbeta
med såväl sin egen som Skånes flerkärnighet i
den fysiska planeringen.
Skåne består av ett nätverk av tätorter och
med en god tillgänglighet mellan dem ökar
människors benägenhet att röra sig mer och
över större avstånd. Arbetsplats, bostad och
fritidsaktiviteter är inte längre nödvändigtvis
lokaliserade inom en och samma kommun. Det är därför en stor styrka för Skåne
att det finns flera orter och kärnor som
kompletterar varandra i en övergripande
struktur.
Hur vi gemensamt agerar kring Skånes
flerkärniga ortstruktur kommer att vara
avgörande för framtiden. I rapporten
identifieras Skånes regionala kärnor och
tillväxtmotorer. Till skillnad från andra
storstadsregioner har Skåne inte en dominerande storstad med omkringliggande förorter, utan Skåne har flera större
orter som drar utvecklingen. Detta är
en unik möjlighet som påverkar Skånes
utveckling. Det är viktigt att stärka våra
tillväxtmotorer och lyfta de regionala
kärnorna. Men minst lika viktigt är
att bygga vidare och utveckla övriga
kärnor och orter i Skåne.
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ATT FÖRSTÅ FLERKÄRNIGHET
Begreppet flerkärnighet beskriver främst en
ortstruktur med en hög tätortstäthet. En
flerkärnig struktur ger goda förutsättningar
att utveckla tillgängligheten och interaktionen mellan orter. I samband med flerkärnighet nämns även begreppet polycentrism,
som beskriver graden av interaktion mellan
orterna i strukturen. Skåne är både en flerkärnig och en relativt polycentrisk region
med hög tätortstäthet, relativt korta avstånd
och hög tillgänglighet.
SKÅNES SJU REGIONALA KÄRNOR
I rapporten identifieras sju regionala kärnor:
Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona,
Kristianstad, Hässleholm och Ystad. Dessa
anses med sin befolkningsmängd, pendlingsnetto och branschbredd ha en central
betydelse för sitt omland.
Rapporten konstaterar också att Malmö
är Skånes naturliga tillväxtmotor, men även
att Lund och Helsingborg är tillväxtmotorer
för Skåne och drar utvecklingen ur aspekterna befolkningstillväxt och ökad sysselsättningsgrad.
I nordöstra Skåne uppnår Kristianstad
kravet på en stark befolkningstillväxt, medan Hässleholm uppfyller kravet om en hög
sysselsättningsgrad. Dessa två skulle genom
ökat samarbete kunna komplettera varandra
och fungera som en tillväxtmotor.
SKÅNE JÄMFÖRT MED ANDRA
REGIONER
Det är viktigt att stärka utvecklingen i
Skåne och göra regionen konkurrenskraftig
gentemot andra regioner – både på nationell
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och internationell nivå. Skånes flerkärnighet lyfts ofta upp som en styrka och något
unikt, något att värna om och arbeta med.
När det gäller utvecklingsmöjligheter
konstaterar rapporten att Skåne har flera
tillväxtmotorer, vilket är unikt bland de
svenska storstadsregionerna.
UTMANINGAR FÖR FRAMTIDEN
Skånes flerkärnighet och polycentrism är
inget som kan tas för självklart. För att
Skåne ska fortsätta utvecklas positivt är det
viktigt att de som lever och verkar här är
medvetna om och utnyttjar de möjligheter
som finns och ger bäst förutsättningar för
framtiden. Rapporten har identifierat ett
flertal utmaningar, som också är förenade
med möjligheter:
u För att tillvarata förutsättningarna med
den flerkärniga strukturen är det viktigt att
bygga vidare på orters unika identitet. Det
är inte enbart de större orterna, utan även
de mindre som kan profilera sig och bli
viktiga byggstenar i arbetet att nyttja Skånes
potential. Flerkärnighet på lokal nivå kan ge
de mindre orterna en högre ställning.
u Skånes tätorter behöver komplettera varandra. I framtiden kommer orters
attraktivitet vara i fokus och konkurrensen
mellan kommunerna kommer att handla
om invånare istället för arbetstillfällen.
Befolkningen ökar och alla delar i regionen
växer. Det finns en mental bild att Malmö-
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Lund helt dominerar utvecklingen. Även
om skillnaderna är stora är det viktigt att
poängtera att det sker en positiv utveckling
i hela Skåne och den flerkärniga och täta
ortstrukturen är något som genomsyrar hela
regionen.
u Skånes flerkärnighet ska inte ses som en
självklarhet. Om regionen ska få ut de positiva effekter flerkärnigheten kan innebära
kräver det att alla aktörer aktivt arbetar för
och vidareutvecklar detta. En stärkt flerkärnig struktur kommer att kräva en konsekvent långsiktig prioritering av resurser där
en samverkan över kommungränserna blir
avgörande. För att tillvarata och utveckla
de fördelar ett flerkärnigt Skåne ger krävs
medvetna och proaktiva val och det finns
ett antal utmaningar att gemensamt ta ställning till.
u Stärk tillväxtmotorerna och lyft de
regionala kärnorna. Tillväxtmotorerna
generar synergieffekter till hela Skåne, men
samtidigt är de ömsesidigt beroende av de
övriga kärnorna, både regionala och kommunala. För att Skånes positiva utveckling
ska fortsätta i rätt riktning och för att stärka
konkurrenskraften både i ett nationellt
och ett internationellt perspektiv är det en
utmaning att vidareutveckla och stödja tillväxtmotorerna och satsa på dem på regional
nivå. Det handlar också om att utveckla
samspelet mellan tillväxtmotorerna och
andra kärnor. Stärks våra tillväxtmotorer,
stärks Skåne som helhet.

Namn: Flerkärnighet i
Skåne
Typ: Rapport
Utgiven: 2011

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/rapport-flerkarnighet_
webb.pdf
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Grönstruktur
i Skåne
Hur ser Skånes grönstruktur ut på en regional skala? Vilka
utvecklingsmöjligheter finns för den gröna strukturen i Skåne?
Dessa frågor lyfts i Grönstruktur i Skåne –
Strategier för en utvecklad grön struktur, ett
TemaPM publicerat 2012 med syfte att visa
på utvecklingsmöjligheterna för den skånska
grönstrukturen. Arbetet har utgått från den
tidigare rapporten Strategi för en grön struktur i Skåne (2004) och reviderats utifrån nytt
underlagsmaterial.
Materialet är en kunskapssammanställning
kring grönstrukturens generella värden och
av dess utbredning och funktion i Skåne
idag avseende ekologi och rekreation: Allt
från riksintressen för friluftsliv och inventeringar av värdefull gräsmark, till analyser
av arters spridningsmöjligheter på en
regional skala.
BEHOVET AV EN GRÖN STRUKTUR
Grönstruktur är ett samlande begrepp,
liksom bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur, för en struktur som i Skåne
består av ett nätverk med små och stora
gröna områden av olika karaktär och
funktion. De gröna områdena kan se
mycket olika ut, med exempelvis skog-,
ängs- och hagmarker, stränder och sjöar.
Den gröna strukturen fyller många
funktioner i vårt samhälle. Den är
viktig för folkhälsan och är en plats
för rekreation, friluftsliv, produktion
av livsmedel, skogsproduktion, energi
och vattenrening samt biologisk
mångfald.
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För den regionala utvecklingen är det av
stor vikt att den gröna strukturen uppmärksammas och att de gröna värdena lyfts, då
dess funktion är väsentlig för att uppnå en
långsiktigt hållbar utveckling. Grönstrukturen bidrar med såväl ekonomiska som
ekologiska, sociala och kulturella värden.
SE DEN GRÖNA STRUKTURENS VÄRDE
I Skåne har grönstrukturen en flerkärnig
struktur, precis som tätorterna, något som
medför en utmaning när det gäller att knyta
samman dessa och tillgängliggöra de gröna
strukturerna. De gröna och blå strukturerna
(vatten) behöver, precis som tätorterna, en
infrastruktur som binder samman delarna
för att biologisk mångfald och rekreation
ska kunna upprätthålla sina funktioner.
Grönstrukturen berörs sektorsövergripande,
vilket innebär att olika discipliner behöver
samverka för att grönstrukturen ska utvecklas.
Rapporten slår fast att en attraktiv region
med stark tillväxt och en varierad grönstruktur lockar både inflyttare, näringsliv och
handel. Men det ökar också trycket på mark
och vatten och ställer ökade krav på den
fysiska planeringen. När det gäller markanvändning blir avvägningarna extra viktiga
med tanke på att Skåne har lägst andel allemansrättslig mark i Sverige, vilket innebär
ett högt besökstryck på naturen: Hur ökas
tillgängligheten till grönstrukturen utan
att dess värden utarmas? Hur säkerställs de
gröna värdena när exploateringstrycket ökar?

Kommungräns
Tätort
Grönområden och stråk med stora
rekreations- och naturvärden
Ekologiskt stråk med
utvecklingspotential
Strategiskt läge för nytt grönstråk

Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter. En sammanfattande kartbild på regional nivå.

ATT UTVECKLA DEN GRÖNA
STRUKTUREN
I materialet finns även fem utmaningar
identifierade för den gröna strukturen ur ett
regionalt perspektiv. Utifrån dessa har fem
strategier tagits fram. Strategierna är tänkta
att fungera som ett stöd i det kommunala
planeringsarbetet. Allt material har också
sammanvägts till en samlande kartbild över
Skånes grönstruktur och dess utvecklings-

möjligheter: Hur hänger dagens skånska
nätverk samman och hur kan dessa identifierade stråk utvecklas för att skapa en mer
fungerande, regional grönstruktur? Kartan
är tänkt att fungera som ett underlag för
regional samverkan genom att synliggöra
grön-strukturens kommungränsöverskridande karaktär. Därutöver finns ett avsnitt
med exempel på hur det konkret är möjligt
att arbeta med att utveckla grönstrukturen.

IDENTIFIERADE UTMANINGAR

FRAMTAGNA STRATEGIER

u Öka kunskapen om grönstrukturens
värden

u Ta fram kunskapsunderlag och inspirera

u Säkerställa de gröna värdena när
exploateringstrycket ökar
u Säkerställa grönstrukturens funktioner
i ett förändrat klimat
u Öka tillgängligheten till grönstrukturen
utan att utarma värdena
u Utveckla samverkan mellan olika
aktörer för att stärka och vidareutveckla
de gröna värdena

Namn: Grönstruktur i
Skåne – Strategier för en
utvecklad grön struktur
Typ: TemaPM
Utgiven: 2012

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/GronstrukturSkane.pdf

u Se helheten och planera sektorsövergripande
u Planera för hållbara strukturer och se
potentialen i de gröna värdena
u Bind samman, utveckla viktiga
länkar och satsa på service
u Skapa former för dialog och öka kunskapen
om olika sektorers villkor och behov

Som kortversion:

http://www.skane.se/Upload/
Webbplatser/Strukturbild/
Grönstruktur/Gro¦ênstruktur%20
i%20Ska¦ène_kortversion.pdf

31

HUR STÄRKER VI SKÅNES
REGIONALA KÄRNOR OCH
TILLVÄXTMOTORER?
Vilka är möjligheterna med en flerkärnig ortstruktur?
Vad behöver göras för att utveckla Skånes flerkärnighet?
Och hur ser utmaningarna ut för var och en av de
identifierade regionala kärnorna?
Frågorna ställs i Hur stärker vi Skånes regionala
kärnor och tillväxtmotorer?, ett TemaPM publicerat 2012. Materialet är en fördjupning av
rapporten Flerkärnighet i Skåne (2011), som
kartlagt Skånes orter och flerkärniga struktur.
I den rapporten identifierades sju regionala
kärnor för Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg,
Landskrona, Kristianstad, Hässleholm och
Ystad), varav de tre första definierades som
tillväxtmotorer. Detta TemaPM syftar till att
ge en fördjupad bild av behov, utmaningar
och möjligheter kring Skånes flerkärnighet,
med fokus på de sju regionala kärnorna. En
viktig del av underlagsmaterialet har varit
de samtal som förts med representanter för
de sju kärnorna och det särskilda dialogmöte dit alla Skånes kommuner bjöds in
att delta under början av 2012.
Målbilden för det regionala arbetet är
tydlig: en bevarad och utvecklad flerkärnig ortstruktur. Men för att kunna
förverkliga den bilden behövs olika perspektiv. Det räcker inte med att identifiera hur regionala kärnor och tillväxtmotorer kan utveckla sina styrkor och
öka sin attraktivitet. Det handlar lika
mycket om hur de, i olika konstellationer
och tillsammans med sina omland, kan
stärka Skånes utveckling.
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HELHET OCH DELAR BEHÖVER
VARANDRA
Förutom frågor specifika för de olika
kärnorna belyser TemaPM:et också frågor
av sektorskaraktär. Helheten och delarna
sätts in i en framtida, konceptuell bild av
Skåne, som skulle kunna uttryckas som ”7
blir 5 och snart 3”.
I konceptuell mening är de sju regionala
kärnorna egentligen fem och rör sig mot
att på sikt bli tre; genom den successivt
ökande integrationen längs Skånes västkust bildar i framtiden alla kärnorna här
tillsammans en funktionell helhet. Idag är
de dock fortfarande tydligt fem: Malmö/
Lund, Hässleholm/Kristianstad, Helsingborg, Landskrona och Ystad.
Flerkärnighet handlar per definition om
den fysiska ortstrukturen, men har också
en funktionell dimension som är av stor
betydelse: Vilka roller och funktioner har
de enskilda kärnorna och hur ser deras
komplementaritet och rollfördelning ut?
För att ge en heltäckande bild av den
funktionella dimensionen presenteras sex
avgörande sektorsperspektiv: Attraktivitet,
Ett Skåne föra alla, Kompetens, Kultur
och kreativitet, Tillgänglighet samt Näringsliv och arbetsmarknad.

SKÅNES REGIONALA KÄRNOR
I rapporten beskrivs varje regional kärna
i termer av perspektivet för den framtida
utvecklingen, den samlade profilen i ett
skånskt perspektiv, kärnans styrkor, dess
interaktion med omlandet, dess bidrag
till Skånes utveckling, samt stödet som
regionen kan ge kärnan för att främja dess
utveckling. Diskussionen avslutas med ett
antal frågor eller utmaningar för respektive kärna att ta tag i. Beskrivningarna är
avsedda att väcka tankar och skapa medvetenhet om kärnornas olika profiler och
hur de kan bidra till regionens utveckling
mot ett flerkärnigt och starkare Skåne.

skap som kan ingjuta handlingskraft och
självförtroende. Det behöver också skapas
tätare relationer med tillväxtmotorerna
Helsingborg och Malmö/Lund.

u Ystad är en regional kärna med tydlig
skånsk identitet. Men centralorten behöver stärkas genom förtätning och med
ett attraktivt centrum, för att öka befolkningsunderlaget. Ystad behöver också
fördjupa sin samverkan i sydöstra Skåne
och utvecklas från besöks- och transferort till en ort där det känns naturligt att
stanna till.

u Kristianstad/Hässleholm är en regiou Malmö/Lund är regionens centrala
kärna med stark tillväxt och högt exploateringstryck. Utmaningar att ta tag i för
Malmö är utanförskapet, att utveckla
grundskolan och att fortsätta vara en
brygga mellan Skåne och Danmark i olika
samarbetsfrågor. För Lund handlar det om
att ta vara på möjligheterna med ESS och
MAX IV, att arbeta för ett bostadsbyggande i takt med befolkningsökningen
och att koppla Lund tidsmässigt närmare
orter som Eslöv och Staffanstorp. De gemensamma utmaningarna är att fördjupa
sin samverkan med ”resten av Skåne”, och
fortsätta utveckla det påbörjade gemensamma arbetet och att ta fram en gemensam kompetensplattform.

nal kärna med oklar identitet och relativt
lågt exploateringstryck. Hässleholm behöver bättre nyttja läget mellan Köpenhamn
och Stockholm, stärka sambanden över
länsgränsen mot Älmhult och utveckla
centrum med attraktiva miljöer. Kristianstad behöver stärka sin centralort för
att öka befolkningsmassan, fortsätta att
utveckla handeln och klustret kring mat
samt koppla sig närmare Malmö/Lund.
Hässleholm och Kristianstad är beroende
av varandra och behöver fördjupa sin samverkan genom att ta fram en gemensam
vision – att allmänt uttala samarbetsvilja
räcker inte. De måste förtäta de fysiska
sambanden och bli en ledare i samarbetet
med omlandet i Skåne Nordost.

u Helsingborg är en stark regional kärna

Namn: Hur stärker vi
Skånes regionala kärnor
och tillväxtmotorer?
Typ: TemaPM
Utgiven: 2012

Rapporten i sin helhet

med relativt högt exploateringstryck. För
Helsingborg handlar utmaningarna om
att utveckla gränssnitten mellan det lokala
näringslivet och regionens forskningsresurser, att stärka kompetensförsörjningen,
öka innovationsförmågan och konkurrenskraften, att tänka bortom gränserna och
sträcka ut handen åt alla väderstreck, samt
i högre grad samverka med Landskrona.

Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/from_2012/rapporter_
temapm/hur_st%C3%A4rker_vi_
sk%C3%A5nes_regk%C3%A4rnor_
slutv.pdf

u Landskrona är en regional kärna med
svag identitet och outnyttjad potential.
Staden behöver bli väckt ur sin Törnrosasömn med ett tydligt och visionärt ledarSkånes regionala kärnor och viktiga flöden.

Skånes regionala kärnor och viktiga flöden
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VILKA FYSISKA STRUKTURER
GENERERAR MEST TILLVÄXT?
Hur påverkar olika typer av ortstrukturer tillväxten, transportsystemet,
klimat och social hållbarhet? Vilka är fördelarna och nackdelarna med
de fyra ortstrukturerna; utspridd, flerkärnig, enkärnig och fåkärnig?
Detta synliggörs i materialet Vilka fysiska strukturer
genererar mest tillväxt? som publicerades 2012. I rapporten utvärderas och konsekvensbeskrivs de fyra
möjliga fysiska scenarier för Skåne år 2030. Dessa
presenteras i tidningen Strukturbild 2.0 som Utspridd, Flerkärnig, Enkärnig och Fåkärnig. Arbetet
har handlat om att fokusera på fyra tematiska
områden som bedöms vara särskilt viktiga att belysa: Tillväxt, Transportsystem, Klimatpåverkan
samt Social hållbarhet och integration. Genom
fördjupade analyser inom varje fokusområde
beskrivs hur scenarierna påverkar (och påverkas
av) förutsättningarna för regional utveckling i
Skåne. Scenarierna har utvärderats dels för varje fokusområde, dels i jämförelse med varandra.
TILLVÄXT
Den rumsliga strukturen, ortstrukturen, har
en mycket stor betydelse för de förutsättningar och drivkrafter som skapar ekonomisk
tillväxt. Storlek och täthet har stor betydelse
för tillväxtens tre viktigaste drivkrafter;
kunskapsackumulation, skalfördelar och
konsumtionsfördelar. Att storleken på en region faktiskt spelar roll visar sig i att större
och tätare regioner har högre tillväxt.
TRANSPORTSYSTEM
Transportsystemet har en stor betydelse
för regional utveckling. Som samhällets
blodomlopp knyter det samman orter
och regiondelar i tid och skapar förutsättningar för rörlighet av individer,
varor och tjänster. En region med ett
väl utbyggt transportsystem har bättre
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förutsättningar för tillväxt och utveckling.
Förbättringar i transportsystemet länkar
samman och skapar möjlighet till utbyte
mellan orter, något som är särskilt viktigt i
en flerkärnig ortstruktur. Utan samordnad
planering mellan bebyggelse och trafiksystem blir nyttan av ny infrastruktur liten.
Kostsamma infrastrukturinvesteringar
måste därför gå hand i hand med en bebyggelseutveckling som stödjer transportsystemets funktion.
KLIMATPÅVERKAN
Den främsta orsaken till klimatförändringar är användningen av fossila bränslen. Den
rumsliga organiseringen av den regionala
bebyggelsestrukturen har stor betydelse för
koldioxidutsläppen. Den främsta orsaken
till detta är skillnaden i den biltrafik som
genereras i olika ortstrukturer. En utspridd
ortstruktur är minst fördelaktig, klimatnyttan med flerkärnighet ligger i samplaneringen mellan bebyggelse och trafiksystem.
SOCIAL HÅLLBARHET OCH
INTEGRATION
Social hållbarhet handlar om människors
behov och välbefinnande samt människors
lika värde. Det handlar om att i den fysiska
planeringen skapa förutsättningar för att
olika grupper av människor ska kunna röra
sig i samhället, ta del av det offentliga livet,
vistas i attraktiva miljöer, träffa andra, ta
sig till jobb och utbildning med mera.
Det handlar till exempel om att mixa

boende- och upplåtelseformer, skapa täta
och funktionsblandade miljöer med god
tillgänglighet – framförallt för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Det handlar
även om att skapa ett fungerande vardagsliv. Det flerkärniga scenariot ger störst
förutsättningar för en socialt sammanhållen region som är tillgänglig för alla.
SAMLAD BEDÖMNING
Utifrån de olika bedömningsområdena
visar rapporten att de olika scenarierna är
bra på olika sätt, men att en utveckling mot
flera kärnor i regionen på många sätt är
fördelaktig.
u En spridd ortstruktur sätter få begräns-

ningar för människors individuella val
och är på så vis en ”ickestruktur”. Den är
transportintensiv och så länge kostnader är
associerade med resor och transporter kommer relativa fördelar fortfarande att finnas
i tätare miljöer. Nackdelar med strukturen
är att det blir komplicerat och dyrt att
förse medborgarna med samhällsservice.
Den gynnar inte heller specialisering och
tillväxt och riskerar att öka segregationen.
Bland fördelarna finns minskad trängsel i
regionen som helhet och förutsättningar
för en levande landsbygd.
u En enkärnig ortstruktur har förutsätt-

ningar att – med ett begränsat befolkningsunderlag – skapa en kärna med urbana
storstadskvaliteter av internationell rang.
Till svagheterna hör att den stora efterfrågan i centrum skulle skapa mycket trängsel
och höga priser och därmed ”trycka ut”
verksamheter och människor som vare sig
vill eller kan betala för en sådan lokalisering. Strukturen skulle även riskera att
försvaga Skånes mer perifera tätorter.
u En få- och flerkärnig ortstruktur har

likartade effekter och egenskaper. Denna
typ av struktur erbjuder många alternativ
för både verksamheter och människor och
har goda villkor att skapa attraktivitet –
vilket möjliggör befolkningsutveckling.

Kärnornas kompletterande egenskaper är
en viktig faktor, liksom möjligheterna att
på ett fåtal platser skapa förutsättningar för
storstadsmiljöer och därmed hög specialisering. Samtidigt ställs höga krav på god
tillgänglighet inom regionen. Det kommer
även att krävas en typ av planering som
möjliggör attraktiva stadsmiljöer, samtidigt
som gränsvärden för buller och partiklar
inte överskrids.
SUMMERANDE REFLEKTIONER
I rapporten understryks bland annat värdet
av en regional samsyn och att detta uppnås
genom en tydlig rollfördelning.
Den regionala rollen kan ange platser
och funktioner av gemensamt intresse för
regionen och visa på olika orters utvecklingspotential. Den kan också ge underlag
för planering och investeringar och visa var
kunskaps- och planeringsunderlag saknas
och peka på behovet av sådant.
Den kommunala rollen är viktig i avseendet att en regional strukturbild kräver
samverkan från många aktörer. För att bli
verklighet är det avgörande att de skånska
kommunala krafterna samspelar med strukturbilden och verkligen känner att målet är
gemensamt. Kommunerna har därför en
viktig uppgift i att både formulera sin roll i
målbilden som sin nytta av den.

Namn: Vilka fysiska
strukturer genererar mest
tillväxt?
Typ: TemaPM
Utgiven: 2012

SLUTSATSER
u Den flerkärniga ortstrukturen är mest fördelaktig
u MEN Skånes flerkärnighet är inte självklar
u Den fysiska strukturen spelar roll för vilken
tillväxt, klimatpåverkan och livskvalitet som skapas
u Stora regioner växer mer och snabbare än små
u Satsa på tillväxtmotorerna (regionala kärnorna)
för att skapa förutsättningar för flerkärnighet

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/from_2012/rapporter_
temapm/vilka_fysiska_strukturer_
generar_mest_slutv.pdf

u Satsa på fåkärnighet så får vi flerkärnighet
u Tillväxten sprider sig och drar med sig omlandet
och Skåne
u Kräver ett transportsystem som binder samman
u Bebyggelse och transportsystem måste samspela
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EFFEKTER PÅ BOSTADSBYG
SKÅNE TILL FÖLJD AV ESS
Hur ser den skånska bostadsmarknaden ut idag? Vilka är
hindren för ett ökat bostadsbyggande?
Frågorna ställs i TemaPM:et Effekter på bostadsbyggandet i Skåne till följd av ESS & MAX IV,
som publicerades 2012. Studien är en fördjupning av rapporten Vem kommer till Skåne –
som en effekt av ESS/MAX IV-etableringen?
(2011) och identifierar hinder, möjligheter
och utmaningar som ligger till grund för ett
ökat bostadsbyggande i regionen. Resultatet
är tänkt att vara ett stöd för kommunernas
planering genom att synliggöra vilka åtgärder
som behövs för att stimulera bostadsbyggandet, om vilka hindren är för ett ökat
byggande, om hur samspelet kan se ut och
om kommunerna har beredskap för den
efterfrågan som kommer i och med etableringen av ESS och MAX IV.
Flera studier varnar för att bristen på bostäder kan riskera att hota tillväxten. Om
inte kommunerna får igång sitt byggande
kan de gå miste om den hävstångseffekt
som ESS och MAX IV kan innebära för
samhällsutvecklingen i regionen. Framförallt är det svårigheten med att få tag
på en hyresrätt som kan bli ett problem;
forskningsanläggningarna ska locka till
sig internationell arbetskraft och spetskompetens och då måste det finnas ett
utbud av hyreslägenheter.
Det kommer också vara nödvändigt
att kommunerna börjar samverka och
förstår att utökad regional samverkan
kan vara nyckeln till ett ökat bostadsbyggande. Människor rör sig utan

36

hänsyn till administrativa gränser och
kommunerna behöver mobilisera tillsammans istället för att konkurrera ut varandra. Även förståelsen för kollektivtrafikens
betydelse att skapa attraktiva boenden
betonas i rapporten.
SKÅNES BOSTADSMARKNAD IDAG
Skåne växer och framför allt bosätter sig
fler i regionens större städer. På 20 år har
priserna på småhus fyrdubblats i Skåne. I
Malmö har bostadsrättspriserna fyrdubblats de senaste tio åren. Skillnaden i pris
mellan olika regioner ökar kraftigt. Detta
påverkar flexibiliteten på bostads- och arbetsmarknaden i och med att skillnaderna
blir barriärer för dem som vill flytta till
storstadsområdet kring Malmö/Lund.
UTMANINGAR
En väl fungerande bostadsmarknad
har stor betydelse för den ekonomiska
tillväxten i regionen, precis som för de
enskilda hushållens välfärd. Tillgången på
bostäder kan vara avgörande för näringslivets utveckling samtidigt som det kan ha
stor betydelse för hur hushållens livsmiljö
utvecklas.
Identifikation av hinder och lösningar
för ökat bostadsbyggande måste ske
kontinuerligt. Utmaningarna för att öka
bostadsbyggandet är många och kända,
men svårlösta:

GANDET I
& MAX IV
u Det finns en låg beredskap för att möta
en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden, inte minst när det gäller hyresrätter.
Planprocessen kan påverkas av kommunerna och byggkostnaderna kan påverkas
av bostadsbyggarna. Betalningsförmågan
är dock en central faktor som påverkar hur
efterfrågan ser ut.
u Bostadsbyggandet har en ganska liten
effekt på det totala bostadsbeståndet,
eftersom det årligen utgör en så liten
andel. Byggandet har däremot dynamiska
effekter genom att det ökar rörligheten
på bostadsmarknaden och därmed också
rörligheten på arbetsmarknaden.

u Det största tillväxthindret på bostadsmarknaden är lönsamhetsaspekten:
Hyresrätten är nödvändig för att en region
ska kunna växa och vara produktiv, men
det har blivit påtagligt mer lönsamt att
producera bostadsrätter. Dessutom ligger
de skånska produktionskostnaderna och
markpriserna på en nivå som innebär att
det bara är på vissa ställen som nyproduktion överhuvudtaget är lönande.
KOMMUNERNAS ROLL
Kommunerna styr genom planmonopol,
politisk vilja och målsättningar för var
och hur bostadsbyggande kan bli aktuellt.
De har därför möjlighet att genom tydliga
regler och kommunikation med bostadsmarknadens aktörer underlätta bostadsbyggandet.

TILLGÄNGLIGHET ÄR EN AV DE
VIKTIGASTE FAKTORERNA
Det krävs att rätt typ av bostad byggs
på rätt plats. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för bostadsbyggande är
tillgängligheten. Ökad tillgänglighet ökar
betalningsviljan och den måste på de allra
flesta platser höjas för att det ska vara
ekonomiskt möjligt att bygga bostäder; de
mest attraktiva boendeförhållandena är
täta, urbana miljöer med hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och kultur.
FLEXIBELT BOENDE VIKTIGT – HÖGRE
EFTERFRÅGAN PÅ HYRESRÄTTER
Bostadsmarknaden måste bli mer effektiv
och flexibel. Dels för att regionen ska
kunna konkurrera internationellt, dels för
att befolkningen ska få den bostadsstandard den behöver. ”Flexibelt boende” är
ett begrepp som ofta förekommer i kvalitativa analyser av vilken typ av bostäder
olika målgrupper önskar. Flexibiliteten
kan ha att göra med tidsaspekten, bostadens storlek eller att ytans användning kan
förändras. En större efterfrågan på hyresrätter och flexibla boendeformer kommer
troligen att ske i regionen.
SE DEN REGIONALA BOSTADSMARKNADEN – OCH SAMVERKA
Regional samverkan är viktig: Ingen bostadsmarknad känner av kommungränserna och människor rör sig utan hänsyn till
administrativa gränser. Pendlingsregionen
upptar idag hela västra Skåne. Det innebär
att kommunerna måste börja samverka i
högre grad än idag.
FORTSATTA STUDIER OCH MER INFORMATION OM MÅLGRUPPERNA BEHÖVS
Idag är kunskapen låg hos både kommuner
och bostadsbyggare om vad aktörerna kan
förvänta sig för typ av efterfrågan. Även
beredskapen är låg, både för byggande i
allmänhet och för att möta ökad efterfrågan. Nya koncept och idéer finns, men få
vågar satsa helhjärtat på dem.

Namn: Effekter på
bostadsbyggandet i
Skåne till följd av ESS
och MAX IV
Typ: TemaPM
Utgiven: 2012
Framtagen tillsammans
med ESS MAX IV i
regionen - TITA
Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/from_2012/rapporter_
temapm/200272_ok_web.pdf
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LIVSKRAFTIGA ORTER
SOM EN EFFEKT AV ESS & MAX IV
Hur kan regionen tillvarata effekterna av ESS och MAX IV?
Vilka förutsättningar gäller för respektive kommun?
Och hur kan fördelarna spridas utanför Malmö/Lund?
Frågorna utgör underlag för Livskraftiga orter
som en effekt av ESS & MAX IV, ett TemaPM
som publicerades 2012. Syftet är att synliggöra
olika strategier och verktyg för hur forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kan ge
spridningseffekter i hela Skåne. Rapporten ger
inspirerande exempel, tips och råd kring hur
kommunerna konkret kan arbeta för att höja
attraktiviteten i en ort.
Under 2009 stod det klart att två världsledande forskningsanläggningar, European
Spallation Source (ESS) och MAX IV,
kommer att byggas i Lund inom de närmaste tio åren. Tillsammans kommer de
att bli ett nav i Europas infrastruktur för
forskning. Regionens tillgänglighet och
attraktionskraft är därför en nyckelfråga
för att kunna attrahera kunniga människor till forskningsanläggningarna – och
det skånska näringslivet. Viktiga faktorer
för att locka människor till regionen är
att erbjuda hög servicenivå, attraktiva
stads- och boendemiljöer samt god
infrastruktur.
SE POTENTIALEN
Rapporten slår fast att Skåne är en
redan växande region som kan få
ytterligare positiva konsekvenser för
tillväxten på bostads- och arbets-
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marknaden genom etableringen av ESS
och MAX IV. Utmaningen ligger i att
tillvarata den potential som detta medför i form av fler arbetsplatser i regionen
och ett ökat behov av bostäder. För att
kunna skapa en hållbar utveckling som
inkluderar hela Skåne krävs en satsning på
attraktiva stads- och boendemiljöer, där
kollektivtrafiken har en avgörande roll.
Det är även nödvändigt att skapa
attraktiva och dynamiska miljöer genom att stadsmiljön kring stations- och
bytespunkterna i regionen utvecklas. I
orter längs kollektivtrafikstråk finns goda
förutsättningar för en hållbar utveckling
av attraktiva bostäder, arbetsplatser och
verksamheter. Men kommunerna måste
själva bidra till detta för att undvika att
de positiva effekterna enbart hamnar i
Malmö/Lund.
Som underlag till strategierna gjordes
casestudier i fem skånska orter: Staffanstorp, Dalby, Sjöbo, Tomelilla och
Simrishamn. Urvalet grundas på insikten
att ett samhälle som vill attrahera nya invånare och nya företag har behov av goda
pendlingsmöjligheter. Studien har därför
fokuserat på orter i ett framtida starkt
kollektivtrafikstråk. Resultatet blev sju
strategier, tänkta att fungera som inspiration och verktyg för regionens kommuner:

IDAG

Glesare blandad bebyggelse
Tätare blandad bebyggelse

VISION

Glesare bostadsbebyggelse

Bytespunkt

TURISM OCH EVENEMANG
TILLGÄNGLIGHET
Forskningsanläggningarna kommer att
Kollektivtrafiken har en central roll för
leda till en ökad turism i Skåne. Tillfälatt orterna ska kunna ta del av de effekP
liga evenemang och turistattraktioner kan
ter som ESS och MAX IV erbjuder. En
locka besökare till orten och kommunen
attraktiv bytespunkt är trygg och lätt att
och kan i en förlängning bidra till att nya
nå och ligger i närheten av ortens centrum
människor väljer att etablera sitt boende
och målpunkter. En hållbar och attraktiv
FÖRE
eller sin verksamhet där.
ort är också lätt att EFTER
ta sig runt i till fots
Så här ser det ut i flera skånska orter idag i närheten av centrum
Strategi: Förtätning i kollektivtrafiknära läge. Parkeringen får en
och på cykel.
och bytespunkten; obebyggda ytor t ex dåligt utnyttjad parkeannan lösning, ett annat läge eller tas bort. På markytan byggs
ring.
bostäder, service och personaltäta verksamheter såsom kontor.
MARKNADSFÖRING
Hur orten uppfattas utåt är viktigt för att
ATTRAKTIVITET OCH IDENTITET
locka både nya boende, företag och besöAlla orter är olika. Genom att hitta det
kare. En bra marknadsföring krävs för att
unika i respektive ort och utveckla detta
stärka bilden av orten utåt och för att höja
kan goda miljöer skapas för boende och
stoltheten bland ortens invånare.
verksamma och orter som kompletterar
varandra istället för att konkurrera. En
MÅNGFALD OCH TOLERANS
stark profilering och ett brett serviceutbud
FÖRE
Järnvägsspåret bildar barriär inom t.ex. barnomsorg och skola är ett
En attraktiv ort är en ort som ger plats för
i orten och delar orten i två.
Bebyggelse finns på bägge
alla individer oavsett bakgrund, kön och
sidor om spåret men kopp- måste för att kunna attrahera regionens
lingarna över spåret är få och
otrygga.
ålder. En ort som ger förutsättningar för
nya invånare.
spännande möten och innovativa idéer
kan locka nya och behålla nuvarande
HÄLSA OCH REKREATION
invånare.
Attraktiva gröna miljöer
ger goda förutEFTER
Flera möjligheter för gående och cyklister att ta
sättningar för ett hälsosamt
liv
och
komsig över/under spåret och till stationen ger en
sammanhängande stad. Cykelparkeringar, hissar
och ramper förbättrar
för cyklister,
GODA PROCESSER OCH SAMARBETE
mer att vara en viktig aspekt
när möjligheten
regionens
barnvagnar, rullstolsburna och rullatorer att nå
stationen.
Om de mindre orterna i Skåne ska kunna
nya invånare väljer bostadsort. Gröna
hävda sig i konkurrensen om arbetskraft
miljöer som är lätta att nå för alla är en
och invånare med Malmö/Lund krävs ett
viktig beståndsdel för bättre hälsa och
aktivt agerande. Viktiga faktorer för framvälmående.
gång är en bra process och ett samarbete
inom flera olika områden med många
olika aktörer.
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Namn: Livskraftiga orter
som en effekt av ESS och
MAX IV
Typ: TemaPM
Utgiven: 2012
Framtagen tillsammans
med ESS MAX IV i
regionen - TITA
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Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/from_2012/rapporter_
temapm/Livskraftiga%20orter%20
ESS%20MAX%20IV%20webb%20
120626.pdf
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Transportinfrastrukturen
Hur ser tillgängligheten ut till ESS och MAX IV? Vad behöver göras för att förbättra
tillgängligheten till anläggningarna? Och vilka infrastruktursatsningar krävs?
Dessa frågor ställs bland annat i rapporten Transportinfrastrukturen med ESS och MAX IV, publicerad 2012.
Rapporten utgår från synsättet att en region med
god tillgänglighet är attraktiv för både boende och
företagande. Satsningar på transportsystemet är
det mest effektiva medlet för att skapa ännu bättre
fungerande lokala arbetsmarknader och transportinfrastrukturens främsta syfte är därför att skapa
tillgänglighet – till, från och inom regionen. En
väl fungerande transportinfrastruktur har även
stor betydelse för kommunernas och regionens
utveckling och kommer direkt att påverka möjligheterna att dra nytta av ESS och MAX IV.
Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet ESS och MAX IV i regionen - TITA är
bl.a. att konkretisera visionen för ESS och MAX
IV kopplat till kommunal fysisk planering. Det
ska leda till en samsyn på gemensamma behov
och utvecklingsområden inom till exempel
infrastruktursatsningar, bostäder, kontor och
service, samt behov av åtgärder och investeringar. Dessutom visar rapporten på hur
tillgängligheten kan förändras och vilken
betydelse detta kan få, samt att samverkan
kring satsningar förstärker de regionala nyttorna och ökar anläggningarnas satsningar.
Resultatet av studierna leder fram till
flera åtgärdsförslag, både stora och små.
Dessutom skissas förslag till fortsatt samarbete mellan regionens kommuner och
myndigheter, för att i samverkan skapa
större mervärden än om var och en bara
jobbar med sitt.
ESS och MAX IV utgör möjligheter
till sysselsättning såväl direkt som
indirekt. Därför är tillgängligheten
till och från anläggningarna viktig.
Utifrån anläggningarnas perspektiv
blir det viktigt att finnas i en tillgänglig region så att den kompetens man
söker finner platsen attraktiv. För
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att effekterna av anläggningarna ska kunna
tillgodogöras i hela Skåne blir det viktigt
att hela Skåne tillgängliggörs, inte bara
anläggningarna. Först då blir det möjligt
med spinn-off-effekter, vilket gör att ökad
tillgänglighet med hjälp av mer infrastruktur
blir en viktig komponent bland flera.
INFRASTRUKTURUTVECKLINGENS
BETYDELSE FÖR KOMMUNERNA
Infrastrukturutveckling är av stor betydelse
för en kommuns utveckling. Infrastruktursatsningar måste därför göras för att lösa
flaskhalsar, men också för att möjliggöra
regional tillväxt och balans. Kommunerna
talar om vikten av infrastruktursatsningar
som verktyg för att utveckla kommunen och
därmed utveckla regionen som helhet och
för att knyta samman regionen. Detta gäller
givetvis även utvecklingen till följd av ESS
och MAX IV.
TILLGÄNGLIGHET MED BIL OCH
KOLLEKTIVTRAFIK TILL ESS OCH
MAX IV
En av de faktorer som bidrog till beslutet
att förlägga ESS och MAX IV till Lund
NE (north-east) är att tillgängligheten med
bil till området där anläggningarna byggs
redan idag är mycket god. Dessutom ligger
området strategiskt riktigt, med närhet till
Köpenhamns internationella flygplats. Men
rapporten konstaterar att det måste skapas
en hållbar framtid, där också klimatmålen
nås. Framförallt handlar det om att skapa
tätare städer och strukturer som stödjer mer
energieffektiva transportsystem, vilket i stor
utsträckning betyder övergång till kollektiva
färdmedel. Om det dessutom byggs nära stationslägen ökar samtidigt tillgängligheten till
stationerna, vilket kommer att ge stor effekt.

med ESS och MAX IV
Tillgängligheten har studerats ur fyra perhamnsbanan öka tillgängligheten för stråket
spektiv; lokalt, regionalt, interregionalt och
mot Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.
internationellt. Rapporten presenterar och
Viktiga delar av restiden består av väntebeskriver möjliga utvecklingsstrategier för
och anslutningstider. Dessa kan minskas
varje nivå och påpekar tinfrastrukturen
ett antal utmaningar
genom ökad turtäthet men kommer även att
Transpor
och förslagESS
på lösningar. och MAX
finnas behovIV
av kapacitetsförstärkande
med
åtgärder. Även en utveckling av goda kommuu Lokalt Lund och Malmö: Högklassig kolnikationer till kollektivtrafikknutpunkterna
lektivtrafik i form av spårburen kollektivtrafik
är av stor betydelse. Det handlar främst om
längs Lundalänken kan öka framkomligheten
attraktiva gång- och cykelvägar i respektive
genom Lunds mer centrala delar och säkerstälkommun.
la att komfort och attraktivitet ökas. Att på ett
effektivt sätt koppla ESS och MAX IV till det
u Interregionalt och nationellt: De viktilokala gång- och cykelvägnätet kan innebära
gaste noderna i Öresundsregionen inklusive
att ett kollektivtrafikstråk utvecklas i LundaESS och MAX IV får goda kopplingar mot
länkens sträckning. En supercykelväg genom
Stockholm och Hamburg med höghastighetsLund kan kopplas samman med det tänkta
banan mellan dessa städer. Utvecklingen av
supercykelstråket mellan Lund och Malmö.
en fast förbindelse under Fehmarn Belt är av
stor betydelse för det interregionala resandet
u Regionalt: Restiden med kollektivtrafiken
mot norra Tyskland. Hamburg kan då nås på
måste minskas, dels för att höja den kol3 timmar. Bussförbindelserna mot Sturup bör
lektiva trafikens attraktivitet, dels för att stå
vidareutvecklas och då speciellt för Lund NE.
emot ökad konkurrens. En rad investeringar
i kollektivtrafiken behövs för att förbättra
u Internationellt: För det internationella
tillgängligheten: en grundläggande pusselbit
resandet är det centralt att Kastrup och
är genomförandet av Tågstrategi 2037 med
Sturup tillsammans utvecklar den internaett flertal nya tågsatsningar, som kompletteras
tionella flygtrafiken. Det är även viktigt att
med superbusssystem och spårvagnstrafik.
fjärrtåg stannar i Lund och att den goda
Superbussar längs E22 ger kortare restider till
tillgängligheten till Kastrup/Köpenhamn
stråket Kristianstad-Lund/Malmö. En attraktiv
behålls: det tar idag ca 33 minuter och med
bytespunkt bör därför skapas mellan detta
tåg som avgår var tionde minut. Det är också
superbusstråk och det nya spårvagnstrafikviktigt att upprätthålla hög kvalitet vid byte
stråket där Lundalänken korsar E22. När spårmellan tåg, buss och spårvagn, både vad gälvägsstråket är utbyggd till Dalby kan Simrisler bytestid, bekvämlighet och service.
Restid bil Lund NE
– 15
15 – 30
30 – 45
45 – 60
60 – 75
75 – 90
90 – 105
120 –

Tillgängligheten 2030 till ESS/MAX IV med bil,
inklusive planerad utbyggnad. (WSP, 2012).

Restid kollektivtrafik till Lund NE
– 15
15 – 30
30 – 45
45 – 60

60 – 75
75 – 90
90 – 105
120 –

Transportinfrastrukturen
med ESS och MAX IV

Namn: Transportinfrastrukturen med ESS och
MAX IV
Typ: TemaPM
Utgiven: 2012
Framtagen tillsammans
med ESS MAX IV i
regionen - TITA.

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://
www.skane.se/Upload/
Webbplatser/Strukturbild/
from_2012/rapporter_temapm/
Transportinfrastrukturen%20
med%20ESS%20och%20MAX%20
IV.pdf

Tillgängligheten 2030 till ESS/MAX IV med kollektivtrafik,
inklusive planerad utbyggnad. (WSP, 2012).
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ATTRAKTIVITET OCH
En kunskapssammanställning och analys av hur
attraktiviteten i Skåne kan ökas för att dra
maximal nytta av ESS och MAX IV
Vilka är de viktigaste faktorerna för att skapa attraktivitet i
Skåne? Hur påverkar öppenhet och tolerans möjligheten att
få en regional effekt avseende ESS och MAX IV? Vad behöver
olika aktörer göra och hur ska de arbeta med detta?
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FUNGERANDE SAMHÄLLE

ATTRAKTIVITE T

FUNGERANDE SAMHÄLLE

ATTRAKTIVITET

VAD GÖR EN PLATS ATTRAKTIV?
Dessa frågor ställs i Attraktivitet och tolerans,
ett TemaPM som analyserar hur attraktiviVarför upplevs vissa gator som mer spänteten i Skåne kan ökas för att dra maximal
nande och intressanta än andra? Varför
nytta av ESS och MAX IV. Mångfald och
känner människor sig beklämda i ett
tolerans är ett måste för en attraktiv region
bostadsområde och upprymda i ett annat,
eller ort. Att ge plats för alla oavsett bakutan att riktigt kunnat sätta fingret på orgrund, kön och ålder är en förutsättning för
saken? Dessa frågor – och en hel del andra
att spännande möten och innovativa idéer
– handlar om attraktivitet.
ska uppstå. För att uppfattas som en attrakMen även grundläggande samhällsförtiv region krävs internationell öppenhet
hållanden spelar stor roll för människors
och tolerans. Att kunna välkomna inflytuppfattning om attraktivitet. Det handlar
tare till regionen är en förutsättning för
om faktorer som trygghet, risken att bli
utveckling. I rapporten har en rad faktorer
utsatt för brottslighet, graden av korrupidentifierats som anses bygga attraktivitet
tion, fungerande samhällsservice, tolerans
och samlat dessa i fyra punkter: fungeranoch demokrati.
de samhälle, smidig vardag, professionella
Det som bestämmer en regions attraktiutvecklingsmöjligheter samt upplevelse och
vitet kan sammanfattningsvis sägas vara:
karaktär.
u De enskilda delarna
Individer som ska fatta beslut om att
u Tillgängligheten mellan dem
flytta till annan landsdel, annat land
eller ny världsdel baserar det beslutet på
UPPLEVELSE
UPPLEVELSE
en KARAKTÄR
helhet; kvaliteten på delarna hänger
OCH KARAKTÄR
OCH
samman och är beroende av varandra,
PROFESSIONELLA
PROFESSIONELLA
men det är det första steget som är
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
viktigast. De fyra punkterna kan
därför gestaltas som en attraktiviSMIDIG VARDAG
SMIDIG VARDAG
tetstrappa.

TOLERANS
u Att platsen/staden/regionen är

u Möjlighet till arbete – även för anhöriga

tilltalande att besöka, leva och verka i
u Att aktörerna bestämt sig för vilken
målgrupp platsen/staden/regionen ska vara
attraktiv för

öretagen

it fram denna

kapar at trak

Attraktivitet och tolerans

At trak tivitet och tolerans
Attraktivitet och2
tolerans

u Tillgänglighet, inte bara inom resande

utan även sociala mötesplatser och
möjligheter att ta del av offentlig
information och banktjänster
u Individfokuserad service

Inom ramen för ESS MAX IV i regionen – TITA delprojekt TA1

VILKA SKA SKÅNE ATTRAHERA?
Rapporten konstaterar att fokus bör ligga
på individen framför företagen. Att kunna
locka individer till en plats, stad eller
region gör att företag upplever det som
intressant att verka där. För ESS och MAX
IV handlar det om två huvudgrupper: de
som är direkt involverade i forskningsanläggningarna som forskare, anställda och
leverantörer, samt de som bara kommer att
vara indirekt involverade som studenter,
gästforskare och turister.
Med ESS och MAX IV som hävstång
vill Skåne stärka sin attraktivitet som
helhet och behöver därmed bli bättre på
att förstå olika målgruppers behov. De
specialister som kommer att arbeta på ESS
och MAX IV rekryteras i stor utsträckning internationellt. Övriga, till exempel
anställda i spinoff-företag eller inom vård,
skola, omsorg, handel och turism, kommer sannolikt att utgöras av personer från
Sverige eller övriga Norden. Behov och
preferenser kommer att därför skifta mellan målgrupperna.

ans bet ydelse i

sät t at t arbeta

Attraktivitet och tolerans

En kunskapssammanställning och analys av hur at traktiviteten i Skåne En kunskapssammanställning och analys av hur attraktiviteten i Skåne
kan ökas för at t dra maximal ny t ta av ESS och MA X IV
kan ökas för att dra maximal nytta av ESS och MAX IV

delprojekt TA1

har Urban

Attraktivitet
tolerans
u Bra boende,
framföroch
allt hyresrätter
1

VAD SKAPAR ELLER HÖJER
ATTRAKTIVITET FÖR REGIONEN?
Rapporten utgår från grundläggande
samhällsförhållanden, men lägger också
vikt vid det vardagliga, något som kommer
att vara av stor vikt för utländska rekryteringar.
Några huvudpunkter som lyfts i rapporten för att skapa attraktivitet är:
u Tolerans och öppenhet
u En positiv mediebild, varumärke

Samhällsplanering och transportinfrastruktur har Urban
Innovation Lab, ett samarbete mellan konsult företagen
Triple E AB, Trivector AB och CaseLab AB, tagit fram denna
rapport som sätter fokus på frågan vad som skapar attrak
tivitet i en region; som analyserar toleransfrågans betydelse i

SLUTSATSER OCH INSIKTER
Med tanke på den globala konkurrensen
är det nödvändigt att regionen presterar
inom alla fyra delaspekter av attraktivitet.
Det är inte enbart ett attraktivt jobb som
lockar, det är också viktigt att platsen har
ett gott rykte och att det är enkelt att ta sig
till och från jobbet med exempelvis kollektivtrafik. Några av rapportens slutsatser
är bland annat:
en regional kontext samt ger konkreta tips på sätt att arbeta
med dessa frågor i regionen

u Det är människor som ska

attraheras: Utgå från dem.
u Ingen självklarhet: Det går inte att

luta sig mot att ESS och MAX IV blir
spännande för dem som är verksamma
inom fältet och att Sverige har högt
anseende i världen. Enbart professionella
utvecklingsmöjligheter är inte ett tillräckligt starkt argument för att locka
hit ny arbetskraft.
u Fokusera: En stad eller region som vill
framstå som attraktiv måste bestämma
sig för vilken målgrupp man vill tilltala.
u Ta tag i toleransfrågan: Fler ungdomar och personer med utländsk bakgrund i arbete skapar stärkt självbild,
ökad tolerans och stärkt ekonomi.
u Bygg vidare på befintliga värden:
Utveckla mötesplatser och profilera
dem, såsom museer, bibliotek, gallerier,
caféer, torg, parker. Se regionens internationella studenter som viktiga
ambassadörer.

Namn: Attraktivitet och
tolerans
Typ: TemaPM
Utgiven: 2012
Framtagen tillsammans
med ESS MAX IV i
regionen - TITA

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/from_2012/rapporter_
temapm/200295_rapport_web.pdf
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Tätare Skåne
Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess
krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt
värna om Europas bästa åkermark? Hur kan Skåne
arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar
utveckling? Och hur analyseras effekten av täthet?
Det är några av frågorna som ställs i rapporten Tätare Skåne, som publicerades 2013.
Arbetet beskriver fördelarna med förtätning
ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men
tar även upp de problem förtätning kan
innebära. Rapportens syfte är att inspirera
de skånska kommunerna att se över sina
möjligheter till förtätning på ortsnivå.
Med de enkla verktyg som beskrivs och
illustreras kan de särskilda förutsättningar
som gäller för den aktuella orten analyseras. Utifrån detta kan sedan den kommunala planeringen, på ett enklare och
bättre vis än tidigare, laborera med olika
strategier för att nå det som eftersträvas
med förtätningsåtgärderna.
Skåne växer och för att möta denna
ökande befolkning och dess krav
på bostäder och arbetsplatser måste
fortsatt exploatering ske genom förtätning. Den utspridda bebyggelsestruktur som präglat de senaste årens
samhällsutveckling är inte långsiktigt
hållbar eller ekonomiskt försvarbar.
Samhällsplaneringen behöver i större
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utsträckning bygga vidare på befintliga
strukturer, skapa funktionsblandade orter
och hushålla med naturresurser vilket
kräver ett helhetsperspektiv med samverkan mellan olika sektorer. Det är av stor
vikt att se förtätning som en drivkraft
för Skånes utveckling. För utrymmet att
förtäta finns.

u Täta miljöer är gynnsamma för
ekonomin: Genom att förtäta i befintlig
struktur kan stora ekonomiska besparingar
göras, då täta miljöer i regel är mer effektiva att upprätthålla ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I täta miljöer utvecklas
dessutom ekonomin, generellt sett, mer
positivt än i glesa. Ett av de viktigaste skälen till detta är att täthet leder till bättre
förutsättningar att både inhämta och dela
med sig av kunskap. Förtätning leder även
till att mindre andel jordbruksmark tas i
anspråk, jämfört med om exploateringen
skulle ske mer spritt, vilket har ekonomiska fördelar.

u Livskvalitéer kan öka genom förtätning: En ökad koncentration av människor på en begränsad yta höjer möjligheterna till möten och kontakter. Fler
människor innebär bättre underlag för
kulturverksamheter, kommersiell- och
kommunal service etc., vilket i sin tur ger
underlag för ytterligare sociala möjligheter. Förtätning är också ett bra sätt att
skapa variation i boendet: Ett område med
varierad fördelning av upplåtelseformer
och lägenhetsstorlekar har bättre förutsättningar för ökad mångfald och integration.

u Att förtäta är att hushålla med naturresurser: Förtätning leder i princip alltid
till ett bättre utnyttjande av befintlig
infrastruktur. I kollektivtrafiknära lägen
skapas goda förutsättningar för minskad bilanvändning, vilket leder till stora
miljövinster. I det lokala perspektivet kan
de korta bilresorna väljas bort till förmån för gång eller cykel, vilket även ger
positiva hälsoeffekter. Ytterligare ett starkt
miljöargument är att förtätning ger bättre
förutsättningar att hushålla med naturoch jordbruksmark.

Skälen till förtätning är i första hand
lokala, men effekterna på ortsnivå bidrar
även till funktionalitet på regional nivå:
Samspelet mellan olika kärnor gynnas av
snabba och täta kollektivtrafikförbindelser
som håller ihop systemet, fördelar funktioner och driver på utvecklingen. Sammantaget bidrar täthet, tillsammans med
goda regionala samband, till att regionen
som helhet stärker sin roll i den nationella
och internationella konkurrensen.
FLER FÖRDELAR ÄN NACKDELAR
Rapporten konstaterar att förtätning även
kan medföra nackdelar. Det kan leda till
ökad trängsel, mer buller och reducering
av grönområden. Tätare bebyggelse kan
också medföra så kallade heat islands;
lokalt varmare förhållanden som i sin tur
innebär ökade krav på nedkylning. Täta
städer kan dessutom få problem med ventilationen då genomströmningen av luft
kan reduceras eller hindras i samband med
ny bebyggelse. Sammantaget överväger
dock förtätningens fördelar och ger starka
argument för fortsatt planering i riktning
mot ett hållbart samhälle.
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För att illustrera var och hur förtätning lämpligast
bör lokaliseras och placeras, samt vilka funktioner
som bör ingå, har sex indikatorer tagits fram,
samtliga direkt kopplade till täthet. Fyra av dem är
förenade med urbanitet och två med tillgänglighet.
Dessa sammanställs i en så kallad värderos.
Rapporten avslutas med en praktisk tillämpning av
indikatorerna och värderosen i tre skånska orter:
Landskrona, Svedala och Klippan.

Namn: Tätare Skåne
Typ: TemaPM
Utgiven: 2013

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.skane.
se/Upload/Webbplatser/Strukturbild/
from_2012/rapporter_temapm/
T%c3%a4tare%20Sk%c3%a5ne%20
20121214_l%c3%a5g_l%c3%a5g.pdf

T
TE ng
NI dni
BA lan
UR onsb
ti
nk

Fu

UR
Att BAN
rak ITE
tio T
ne
r

URBANITET
Befolkningstäthet

Tätare
TätareSkåne
Skåne

45

STRATEGIER
DEN FLERKÄRNIGA
MILJONSTADEN Skåne
Hur ser Skåne ut år 2030? Hur kan regionen ta tillvara
den ökande befolkningsutvecklingen? Och vilka
är förutsättningarna för att skapa ett hållbart och
attraktivt Skåne som står sig internationellt?
Dessa frågor lyfts i förslag till strategier för Den
flerkärniga miljonstaden Skåne, publicerad 2012.
Strukturbild för Skånes styrgrupp beslutade
i december 2011 att gå vidare i arbetet med
att ta fram gemensamma strategier för fysisk
planering. Plattformen är ett manifest för
ett samverkande Skåne med målbilden att
Skåne år 2030 har utvecklats till en attraktiv och livskraftig region med flera starka
tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Vi befinner oss då i Den flerkärniga
miljonstaden Skåne, en livskraftig region
med hållbara fysiska strukturer som sätter
människan i centrum. Idén med Den
flerkärniga miljonstaden Skåne baseras
på fem strategiområden som syftar till att
skapa hållbara fysiska strukturer. Avsikten
är att strategierna kan användas både i
det kommunala planeringsarbetet och
det regionala utvecklingsarbetet.
För att uppnå målbilden och för att
strategierna ska få bästa möjliga resultat
är det nödvändigt att de är gemensamma.
Det betyder inte att alla kommuner
måste planera lika, men de övergripande
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principerna ska ligga till grund för att
skapa hållbara fysiska strukturer. Om
principerna i strategiområdena används
som utgångspunkt kommer planeringen
på olika nivåer och mellan olika delar att
synkas och fungera bättre tillsammans.
De strukturbildande elementen och
utvecklingen av de fysiska resurserna
i regionen kan då stödja och stärka de
gemensamma värdena.
Målet är att kommunerna tillsammans
med Region Skåne ger de gemensamma
strategierna legitimitet för att stärka såväl
enskilda kommuners utveckling som
Skåne som helhet.
Strategierna kan användas på olika sätt.
Inom kommunerna kan de vara grundläggande element i den översiktliga planeringen. För olika delregionala samarbeten
kan strategierna användas gemensamt.
Det är viktigt att både ta ansvar för de
egna delarna av den regionala strukturen
och att stödja övriga kommuner i att
utveckla sina delar.

SATSA PÅ SKÅNES TILLVÄXTMOTORER OCH REGIONALA
KÄRNOR SAMT UTVECKLA
DEN FLERKÄRNIGA
ORTSTRUKTUREN

Våra tillväxtmotorers och regionala kärnors utveckling
är av central betydelse för Skåne. Flerkärnigheten är en
styrka och det är viktigt att denna stärks så att de olika
delarna kompletterar varandra.
En god tillgänglighet är grundläggande för att flerkärnig-

STÄRKA TILLGÄNGLIGHETEN
OCH BINDA SAMMAN SKÅNE

heten och den regionala utvecklingen ska stärkas. För
en hållbar utveckling är det viktigt att resandet sker så
miljövänligt som möjligt, fokus ligger på att utveckla de
regionala kollektivtrafikmöjligheterna.
Skånes ökade tillväxt innebär ett hårdare tryck på använd-

VÄXA EFFEKTIVT MED EN
BALANSERAD OCH HÅLLBAR
MARKANVÄNDNING

ningen av marken samtidigt som en hållbar tillväxt är en
förutsättning för en långsiktigt stark utveckling. En effektiv
markanvändning med en helhetssyn avseende trafik-,
bebyggelse -och grönstruktur är nödvändig.

SKAPA ATTRAKTIVA MILJÖER
SOM ERBJUDER HÖG
LIVSKVALITET

STÄRKA SKÅNES RELATION
TILL ÖRESUNDSREGIONEN,
SÖDRA ÖSTERSJÖN OCH
SÖDRA SVERIGE

Den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en
utveckling av attraktiva miljöer utifrån människans behov.
En avgörande faktor för Skånes utveckling är att med människan i centrum utveckla det unika med varje ort och plats.

Namn: Den flerkärniga
miljonstaden Skåne
Typ: Strategi
Utgiven: 2012

Skånes utveckling är i hög grad beroende av relationerna
med omgivningen. För att kunna konkurrera nationellt och
internationellt är det viktigt att se möjligheten och dra
nytta av vårt geografiska läge.

Rapporten i sin helhet
Ladda hem hela rapporten som pdf.
Scanna QR-koden och spara i din
läsplatta eller smartphone.
Eller via länken: http://www.
skane.se/Upload/Webbplatser/
Strukturbild/from_2012/rapporter_
temapm/Forslag_till_strategier_
for_den_flerkarniga_miljonstaden_
skane.pdf
Hållbar markanvändning

Hög livskvalitet
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